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Formado em Física, Filosofia e Teologia, com duas especializações, trabalhando como professor de
Física, logo com vasta experiência em terrorismo, tortura e genocídio. Fazendo bico como agente
secreto da CIA para completar o salário de professor.
Como a Igreja Católica proíbe categoricamente o
comunismo, eu estou aqui para caçar comunistas e
lança-los nas fogueiras da Santa Inquisição.
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O conteúdo apresentado nesses slides não é neutro e
nem se finge de neutro, é nitidamente conservador e
busca apresentar uma visão política sob tal óptica.

Se você não concorda com a visão aqui apresenta
veja isso como a oportunidade de entender quem
pensa diferente de você.

Name: Farlei Roberto Mazzarioli
Agent ID # 555007212
Clearance Level 5

Sumário

3

1. E a Rússia espalhará seus erros?
Meu caro Bilbo Bolseiro, você
2. O que é o marxismo cultural?
nunca mais será o mesmo
depois dessa jornada.
3. Você realmente não pode matar?
4. Você tem medo de pensar?
5. O mundo está cheio de comunistas?
6. Como nasceu a democracia?
7. O que é de fato a modernidade?
8. Catecismo Anticomunista
9. É da natureza do comunista ser surdo?
10.Um grande exorcismo está por vir?
11.O Fim do Mundo

Gandalf, O Hobbit: Uma Jornada Inesperada.

1. E a Rússia espalhará seus erros?
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O ex-espião comunista, Mihai Pacepa, em 2015, disse:
Em 1968, a Conferência Cristã pela Paz, criada pela KGB e apoiada pelo globalmente abrangente
Conselho pela Paz Mundial, conseguiu manobrar um grupo de bispos esquerdistas da América do
Sul e fê-los sediar uma Conferência de Bispos Latino-Americanos em Medelín, na Colômbia. A
tarefa oficial da Conferência era amenizar e diminuir a pobreza. Seu objetivo não declarado era
reconhecer um novo movimento religioso encorajando os pobres a se rebelar contra “a violência
institucionalizada da pobreza” e recomendar o novo movimento ao Conselho Mundial de Igrejas, a
fim de lhe conseguir uma aprovação oficial.
A Conferência de Medelín alcançou ambos os objetivos. Adotou, também, o nome criado pela
KGB: “Teologia da Libertação”.
ZMIRAK, John. Manual Politicamente Incorreto do Catolicismo. Campinas, Vide Editorial, 2018, p. 144-145.
“Former Soviet spy: We creade Liberation Theology”, Catholic News Agency, 1 de maio de 2015,
http://catholicnewsagency.com/News/former-soviet-spy-we-creade-liberation-theology-83634/.

A Teologia da Libertação é coisa do passado?
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Teologia da Libertação (TL) é um movimento surgido na América Latina na década de 1960, auge da
Guerra Fria, que busca incorporar o marxismo na Igreja Católica. O movimento foi derrubado em
1984 por Joseph Ratzinger (Papa Bento XVI, em 2005) e resultou na excomunhão do frei Leonardo
Boff, membro mais influente do movimento no Brasil, mas continua existindo como um fantasma.
“Na verdade, se o próprio Cristo
estivesse no meu caminho eu,
como Nietzsche, não hesitaria
em esmagá-lo como um verme”
(Che Guevara).

http://portalcatolicos.blogspot.com.br/2014
/07/pj-e-teologia-da-libertacao.html

Recadinho para padres e bispos:
“Ai daquele que trai o Filho do
Homem, melhor seria se nem
tivesse nascido” (Jesus Cristo).

O que é o comunismo?
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No marxismo, obra de Karl Marx, a igualdade é seu mais profundo dogma e para alcança-la é preciso
passar pelo socialismo, onde existe o Estado máximo que controla tudo, para finalmente se chegar à
sua utopia, o comunismo, onde tudo será em comum, não existirá mais o Estado e nem a propriedade
privada, que impede a igualdade. Em nome dessa utopia foram mortos 100 milhões no século XX.

O comunismo é obra de Satanás, Karl Marx foi só
um laranja. “O pai de vocês é o Diabo” (Jo 8,44).
O comunismo matou mais do próprio povo do que
duas guerras mundiais!
1ª Guerra Mundial: 9 milhões.
2ª Guerra Mundial: 57 milhões.

Qual é a origem do fascismo?
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“O fascismo começa por volta de 1910 com uma discussão interna no movimento socialista
italiano e com uma cisão do movimento socialista baseada na teoria enunciada por dois grandes
teóricos do fascismo que se chamavam Enrico Conradini e Alfredo Rocco” (Olavo de Carvalho).
Conferência no Museu da Diáspora Cubana (Miami,15/08/2019).
https://www.youtube.com/watch?v=4RMiT61gFBo&feature=share

Fatos sobre o fascismo: o nazismo (nacional-socialismo) nasceu do
fascismo e o fascismo nasceu do socialismo; fascistas e nazistas baterem
e mataram socialistas/comunistas; Stalin inventou os campos de
concentração, Hitler copiou a ideia e começou mandando comunistas
para lá; socialistas são contra a propriedade privada; fascistas e nazistas
aceitavam a propriedade privada, mas mandavam mais nela que o
próprio dono; socialistas, fascistas e nazistas criticam o capitalismo e
“Acuse os seus adversários do que você
controlam a economia em oposição radical ao livre mercado.
faz, chame-os do que você é!” (Lênin).

Te ensinaram que fascismo é de direita?
É fato que o fascismo nasceu de uma divisão do socialismo. Qual é essa divisão da qual o Olavo
de Carvalho se referiu? O fascismo mudou o conceito de classe burguesa e classe proletária para
nações burguesas e nações proletárias da mesma forma que a Escola de Frankfurt anos depois
mudaria para classe opressora e classe oprimida. São apenas ajustes.
O interessante é que depois da 2ª Guerra Mundial toda a esquerda adotou o discurso fascista de
nações burguesas e nações proletárias, daí vem o discurso de “imperialismo americano” e todo
o silêncio sobre o imperialismo soviético. Ou seja, toda a esquerda virou fascista, pelo menos na
raiz de onde nasceu o fascismo. Vão admitir isso? Duvido.
Definir fascismo como de direita ou de esquerda é complexo. Se não é o Olavo de Carvalho para
ensinar isso... Sem essa explicação não dá. Exemplo, o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra,
no livro “A Verdade Sufocada”, diz que Olga Benari lutou pela extrema esquerda e morreu no
tacão da extrema direita, considerando o nazismo de direita.
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O comunismo teve influência cristã?
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Cristianismo e marxismo possuem semelhanças, um prega um paraíso no Céu (utopia), um ser absoluto
(Deus) e um julgamento por Deus com o extermínio dos pecadores, o outro prega um paraíso na Terra,
Estado máximo (que ocupa o lugar de Deus) e faz seu próprio julgamento em campos de concentração e
fuzilamento em massa de seus opositores. Ou qualquer semelhança é mera coincidência?
Se o marxismo nasceu na
Europa, sob um ambiente
Cristão, não seria óbvio que
teria influência do cristianismo
no seu imaginário?

O comunismo é uma cópia
invertida do cristianismo?
https://jusweek.wordpress.com/2013/10/26/o-que-e-pior-nazismo-ou-comunismo/

“Esses anticristos [que eram os hereges gnósticos] saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido
dos nossos teriam permanecidos conosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos” (1Jo 2,19).

Dom Evaristo Arns, um cardeal comunista?
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“Ninguém toca impunemente no homem, que nasceu do coração
de Deus para ser fonte de amor. Não matarás. Quem mata entrega
a si próprio nas mãos do Senhor da história e não será apenas
maldito na memória dos homens, mas também no julgamento de
Deus” (Dom Paulo Evaristo Arns, 31/10/1975).

Disse essas “lindas palavras” o mesmo padre que em 1969 ajudou
dominicanos comunistas que entraram para a Ação Libertadora
Nacional (ALN), grupo chefiado por Carlos Marighella.
Arns rezou missas pelas almas dos guerrilheiros terroristas até seus
últimos dias. Teria feito o mesmo pelas vítimas assassinadas e
mutiladas por estes? Pelas vítimas dos regimes genocidas pelo qual
eles eram aliados e queriam fazer o mesmo no Brasil?
https://www.institutoliberal.org.br/blog/dom-evaristo-arns-o-que-a-veja-nao-disse/

Não existe esse negócio de comunistas na
Igreja, é tudo teoria da conspiração.

Carta de Arns para Fidel em 1988
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“Queridíssimo Fidel,
Paz e bem
Aproveito a viagem de Frei Betto para lhe enviar um abraço e saudar o povo cubano pela ocasião desde 30º
aniversário da Revolução. […] A Fé cristã descobre nas conquistas da Revolução os sinais do Reino de Deus que
se manifesta em nossos corações e nas estruturas que permitem fazer da convivência política uma obra de
amor. […] Infelizmente ainda não se deram as condições favoráveis para que se efetue o nosso encontro. Tenhoo presente diariamente em minhas orações e peço ao pai que lhe conceda sempre a graça de conduzir os
destinos da pátria. […] Receba meu fraternal abraço nos festejos pelo XXX Aniversário da Revolução cubana e os
votos de um ano novo promissor para o seu país.
Fraternalmente,
Paulo Evaristo Cardeal Arns.”
https://www.institutoliberal.org.br/blog/dom-evaristo-arns-o-que-a-veja-nao-disse/

Segundo o Livro Negro do Comunismo foram
assassinadas 100 mil pessoas em Cuba. A
população de Cuba era de 7 milhões e no Brasil
70 milhões, ou seja, 10 vezes mais. Se os
guerrilheiros tivessem tido sucesso ao implantar o
regime cubano teriam assassinado 1 milhão.

O silêncio gritante na preferência pelos terroristas
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No livro, “A Verdade Sufocada”, o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra relata o atentado
terrorista ao QG do II Exército em 26/06/1968 (p. 201-206). Um grupo de dez guerrilheiros
terroristas de esquerda lançaram contra o quartel uma caminhonete com 50 kg de
dinamite. O saudoso coronel narra:
O soldado Mário Kozel Filho, pensando que se tratava de um acidente de trânsito, saiu do seu
posto com a intenção de socorrer algum provável ferido. Ao se aproximar, uma violenta explosão
provocou destruição e morte num raio de 300 metros. Passados alguns minutos, quando a fumaça
e a poeira se dissiparam, foi encontrado o corpo do soldado Kozel totalmente dilacerado. (...)
Foi impressionante o silêncio do arcebispo de São Paulo, D. Evaristo Arns, a respeito desse ato de
terror. Esse silêncio sugere que, para o santo arcebispo, Kozel não merecia as mesmas
homenagens que ele prestava quando morria um terrorista, ocasião em que reunia, para uma
missa, milhares de pessoas na Catedral da Sé.

Carlos Mariguella, no Minimanual do Terrorista Urbano, ensina: “O terrorismo é uma arma
que jamais o revolucionário pode renunciar”. Para este o cardeal rezou várias missas.

Mário Kozel Filho

2. O que é o marxismo cultural?
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Nasceu em Frankfurt, Alemanha, em 1924 com o objetivo de revisar o marxismo. O conceito de burguês e
proletariado se transforma em opressor e oprimido, indo muito além da questão econômica e querendo
transformar a cultura ocidental (cristã) em uma cultura marxista. Eles criaram a Teoria Crítica e através
dela promoveram a inversão de valores da nossa sociedade. A descriminilização do crime é obra deles,
assim o bandido se torna vítima da sociedade e a sociedade conservadora é sempre a culpada de tudo.
Com a ascensão de Hitler
eles fugiram para os EUA e
viam os americanos que os
aceitaram iguais aos nazistas
que os expulsaram. Seu
pensamento se espalhou
pelas universidades
americanas e depois pelo
mundo. O Hippies são
produtos dessa filosofia.
https://artefinalsp.wordpress.com/teoria-critica/

Escola de Frankfurt e a libertinagem sexual
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O cristianismo e a família tradicional são as maiores barreiras para
implantar o comunismo, devendo ser destruídos. O ataque central é a
defesa do homossexualismo, que antes era crime, depois virou doença
e hoje é crime dizer que é doença. O próximo será a pedofilia, hoje é
crime, está virando doença e logo será crime dizer que é doença.
Tudo para “desconstruir” a família tradicional.
Faz parte da natureza biológica, criada por Deus, e em várias espécies
o homossexualismo, o incesto, a poligamia, a pedofilia, a zoofilia, o
estupro e o canibalismo. Entretanto, faz parte da natureza humana?

É um ato de caridade advertir o irmão do erro: “É uma abominação”
(Lv 18,22) na qual se recebe “em si próprios a paga pela sua
aberração” (Rm 1,27). "Não se opor ao erro é aprová-lo, não defender
a Verdade é negá-la!” (Santo Tomás de Aquino).

http://www.criacionismo.com.br/2017/09/ani
mais-podem-ser-homossexuais.html

https://segredosdomundo.r7.com/existemanimais-homossexuais/

Os hippies são comunistas?

15

Através da Teoria Crítica desenvolvida pela Escola de Frankfurt nasceu a CONTRACULTURA da qual os
hippies fizeram parte. Logo são filhos do comunismo, portanto são comunistas. Com o lindo discurso de
“façam amor, não façam guerra” eles promoveram a saída dos soltados do Vietnã que lutavam contra
comunistas, estes comunistas tomaram o Vietnã e depois o Camboja, e a consequência foi um genocídio
com milhões de mortos. As mãos dos hippies estão sujas de sangue inocente! Maconheiros fdp!

“O movimento hippie tem origem na contracultura dos anos 60,
que se espalhou por todo o mundo. Começou nos Estados Unidos
como uma reação contra as normas sociais conservadoras dos
anos 50, o conservadorismo político (e a repressão social) do
período da Guerra Fria e a intervenção militar no Vietnã.”
https://escolaeducacao.com.br/movimento-hippie/

Você já virou comunista e nem percebeu?
Você já imaginou diluir o comunismo e inocula-lo em pequenas doses
sem falar que é comunismo? As pessoas tomariam esse pensamento
venenoso nos livros, filmes, músicas, pinturas, escultura, arquitetura e
tudo o mais sem saber. Lentamente elas pensariam, falariam, sentiriam
e dramatizariam como comunistas sem saber que são comunistas,
mesmo achando que são contra o comunismo.
O comunista italiano Antônio Gramsci (1891-1937) imaginou isso no
começo do século XX e já trabalharam muito. Os comunistas faziam a
revolução armada para chegar ao poder e faziam a revolução cultural,
Gramsci propõe a revolução cultural para através dela chegar ao poder.
O sonho de Gramsci seria padres e bispos católicos sendo formados na
doutrina marxista sem saberem? Dessa forma, daria para algum católico
“não ser comunista” e “dançar conforme a música”?
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Jesus Cristo x Cristão Jujuba
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Em certos limites Deus usa aqueles que atrapalham e inverte a ação do maligno: “É verdade que alguns
proclamam Cristo com inveja e espírito de competição; outros, porém, anunciam com boa intenção.
[...] Com boas ou más intenções, o que interessa é que Cristo está sendo anunciado, e eu fico contente
com isso e continuarei a alegrar-me” (Fl 1,15-18). Qual a região de validade disso? Isso serve aqui?
Cristão jujuba: Eu não ofendo e nem ameaço, trato com educação todas as pessoas".
Jesus Cristo: "Raça de víboras peçonhentas! Quem vos ensinou fugir da ira que vai chegar?"
Cristão jujuba: "Eu respeito todas as opiniões. Cada um tem a sua própria verdade".
Jesus Cristo: "Fariseus hipócritas! Mentirosos! O pai de vocês é o Diabo".
Cristão jujuba: "Jesus é muito amor, Ele ama a todos igualmente. Viva a inclusão!"
Jesus Cristo: "Eu voltarei para julgar os vivos e os mortos. Haverá choro e ranger de dentes".

“Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo” (Mt 23,24).

Onde está Wally? Ou seja, onde está Gramsci?
Alguns católicos quando perguntados sobre a Ideologia de Gênero a reprovam
com toda a educação, mas quando alguém faz uma piada sobre gay estes a
condenam com o sangue fervendo de tanta indignação. A Ideologia de Gênero
é algo intrinsecamente satânico e a prática homossexual era pena de morte
no Antigo Testamento. Alguém notou a inversão da CARGA EMOCIONAL ?
Alguém viu a obra do comunista Antônio Gramsci nisso?
Se um homem acredita ser Napoleão Bonaparte, Júlio César ou um jacaré,
você pode dizer que ele é louco, um doente que precisa de tratamento, mas
se ele acredita ser uma mulher ... rola uma censura para você.

Toda agressão ao cristianismo é vista como exemplo de moral, mas uma só
reprovação à sacrossanta vida sexual dos não-héteros é visto como um ato de
suprema traição à humanidade. Isso é sanha demoníaca!
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Você vai deixar o inimigo te fazer de idiota?
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“Em grego, idios quer dizer ‘o mesmo’. Idiotes, de onde veio o nosso
termo ‘idiota’, é o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que
julga tudo pela sua própria pequenez” (Olavo de Carvalho).
Na esquerda é usado o termo “alienado”, para se referir a pessoa da
classe oprimida que absorveu os valores da classe opressora. Enquanto
isso, na direita o termo é “idiota útil”, que é usado para aquele que
absorve valores de uma “agenda marxista” que visa destruir os seus
próprios valores cristãos para implantação do comunismo.
Entenda a diferença: ignorante é aquele que ignora e portanto não
sabe; já o estúpido é desprovido de inteligência e assim fraco em
processamento; enquanto o idiota é um merda que se acha o máximo.
O idiota julga a todos e se sente como quem não pode ser julgado, é
um ser abominável sentado onde não devia estar.

http://veja.abril.com.br/blog/felipe-mourabrasil/cultura/olavo-tem-razao-parabens-professor/

Estão enfiando o comunismo nos nossos filhos?
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Paulo Freire é um comunista que é idolatrado pela pedagogia
no Brasil, nas escolas e universidades. No mundo inteiro os
jovens vão sendo cooptados pelo comunismo, em doutrinação
declarada ao se ensinar suas ideias e em práticas que levam
os alunos a aceitar o modo de pensar e agir sem saber que
isso é comunismo. A destruição do ensino no Brasil e toda essa
bagunça encontra a sua raiz em Paulo Freire.
Inúmeros professores há décadas em escolas e universidades,
públicas e particulares, inclusive e com força nas católicas, no
Brasil e no mundo inteiro. Se você controla a forma de pensar
da geração seguinte, logo você vai controlar o mundo. Não há
discussão de ideias de verdade, no Brasil não há uma ÚNICA
TESE ANTICOMUNISTA em nenhuma universidade há décadas!
Isto não é censura? Então, você não pode criticar os críticos.

Imagem de Paulo Freire e do livro que o
desmente, organizado por Thomas Giulliani,
historiador e comentarista do Brasil Paralelo.

A seita comunista e as universidades
Eu me formei no começo desse século em Física na Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar) e na matéria “Educação e Sociedade”
recebi informações falsas de que Paulo Freire era um grande educador
e muitas críticas ao liberalismo econômico. Tudo besteira...
Eu errei ao não me interessar por política e não buscar informação,
acreditando em canalhas disfarçados de professores. Votei por alguns
anos no PT, nunca me considerei petista e nem fui militante. Votei no
Lula no primeiro mandato, o Bolsonaro também. Esse é o tamanho do
meu erro. Me arrependo amargamente disso e luto contra o erro.
E qual é tamanho o pecado dos padres e bispos esquerdistas? Estes
que falam como Paulo Freire, na figura ao lado, e assim enxergam
humildade e capacidade de amar em Che Guevara, o homem que disse
que pisaria em Jesus Cristo como se Ele fosse um VERME.
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Uma publicação no Facebook sobre o aborto
A chave é “indesejada, mal amada, mal tratada e até abandonada”, fica claro o julgamento
emocional e possivelmente guiado por experiências negativas. A publicação está no contexto
de postagens de compaixão por animais, feminismo, homossexuais, pessoas com depressão,
paganismo e ateísmo, e indignação à hipocrisia religiosa cristã e ao Bolsonaro. Vi uma aluna
minha publicando isso e depois achei em outros lugares. Não sei quem de quem é a autoria.
Eis a publicação com correções gramaticais:
Legaliza o aborto sim, legaliza para quem foi estuprada, para quem quis dar sem camisinha, para
quem estava se prevenindo, para àquelas que fazem coito, libera para todas as mulheres. Não só
pela mãe, mas também pela criança que não merece ser indesejada, mal amada, mal tratada e
até abandonada. Eu sou a favor da vida sim, porém, a vida bem vivida!

Para julgar corretamente a realidade é preciso se alimentar de quê? A misericórdia pode se
transformar em imensa crueldade? Existe um desejo suicida nessa fuga das dificuldades da
vida? Uma recusa a amadurecer e ver a vida com mais profundidade?
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Do que os comunistas têm medo?
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O escritor e filósofo Olavo de Carvalho denuncia a criação do Foro de São Paulo, criado em 1990, unindo
partidos de esquerda e organizações terroristas narcotraficantes. Ele tem o Curso Online de Filosofia (COF)
no site https://www.seminariodefilosofia.org/, foi comunista por 2 anos e há décadas estuda e combate
essa abominação. Ele é o responsável pelo retorno do conservadorismo no Brasil. OLAVO TEM RAZÃO.
“Eu conheço a fraqueza dessa gente. Eles são maus para esconder a sua
profunda fraqueza. A crueldade deles expressa o medo que eles têm de
existir e assumir a responsabilidade da existência adulta. Eles não querem
isso. Eles nunca chegam à maturidade e não querem. Eles querem continuar
brincando que são os julgadores da humanidade” (Olavo de Carvalho).
Conferência no Museu da Diáspora Cubana (Miami,15/08/2019).
https://www.youtube.com/watch?v=4RMiT61gFBo&feature=share
Olavo Luiz Pimentel de Carvalho

Estude com vontade!
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Você vai reagir ao plano do inimigo ou prefere sentar no colo do Capeta? Se você escolher reagir porque
o contrário não condiz com a sua identidade, então precisa estudar e entender o que está acontecendo.
Este material tem o nome de “introdução” porque apresenta de forma geral o assunto para conectar
tudo e oferecer uma visão conservadora do todo, para dar a ignição, para que você possa estudar e
verificar a validade de cada parte. Acompanhe o Bernardo P. Küster no YouTube.
#PartiuCruzada
“Com teus preceitos
sou capaz de
discernir e detestar
todo caminho mau.
Tua palavra é
lâmpada para os
meus pés, e luz no
meu caminho”
(Sl 119, 104-105).
https://livrariadobernardo.com/

3. Você realmente não pode matar?
O mandamento “não matarás” (Ex 20,13) é explicado em: “Quem ferir a outro e causar a sua
morte, será morto. [...] Se alguém matar outro por astúcia, tu o arrancarás até mesmo do meu
altar, para que morra” (Ex 21,12-14). Amarraram a sua mente para você não se defender?
O “não matarás” está mal traduzido porque na
época palavras matar e assassinar em latim não
eram distintas como era em hebraico. Seria
melhor escrever: Não assassinarás!

https://www.youtube.com/watch?v=fkzTw1P1Blo

Define-se assassinato como morte intencional
de inocente. Não matarás intencionalmente o
inocente! Não matarás de forma imoral! Leia a
Bíblia e veja com os seus próprios olhos que ela
está cheia de pena de morte.

25

A dialética na equação da morte
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A dialética nasce do diálogo, onde se apresenta um argumento (tese), um
contraponto de um adversário (antítese) e da reflexão de ambos se tem
uma síntese. Assim devemos equacionar a morte, encontrando as devidas
proporções onde matar como um cruzado em legitima defesa da civilização
cristã ou morrer pacificamente como um mártir que não tinha mais do que
a fé e a coragem como armas.
Um bom uso da dialética é o trabalho de São Tomás de Aquino ao utilizar
argumentos opostos. Não para encontrar algum equilíbrio que satisfaça as
opiniões divergentes, mas para encontrar os limites da questão, e assim a
região de validade. Tomás de Aquino confrontou fé e razão fazendo uma
síntese maravilhosa e extraiu pérolas de Aristóteles.
https://www.educamaisbrasil.com.br/en
em/religiao/sao-tomas-de-aquino

O que é realmente dar a outra face?
“Ouvistes que foi dito: Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao
homem mau; antes, àquele que te fere na face direita oferece-lhe também a esquerda; e
àquele que quer pleitear contigo para, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto; e se
alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Dá ao que te pede e não voltes as
costas ao que te pede emprestado” (Mt 5,38-42).
“‘Porque me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei; eles sabem o que eu
disse’. A essas palavras, um dos guardas, que ali se achava, deu uma bofetada em Jesus,
dizendo: ‘Assim respondes ao Sumo Sacerdote?” Respondeu Jesus: ‘Se falei mal, testemunha
sobre o mal; mas se falei bem, por que me bates?’ ” (Jo 18,21-23).
Jesus não ofereceu a outra face e nem deu uma bofetada de volta, mas reagiu com inteligência
e senso de proporções diante de seu objetivo. Não reagiu com emoção e sim controlou a
situação. Jesus tem fibra. Não seria isso?
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Você está entendendo a equação da morte?
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“Ouvistes que te foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém vos digo: amai
os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem; desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que
está nos Céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre
justos e injustos” (Mt 5,43-45).
“Não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas ao porcos, para que não as pisem
e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem” (Mt 7,6).
“A ninguém pagueis o mal com o mal; seja vossa preocupação fazer o que é bom para todos os
homens, procurando, se possível, viver em paz com todos, por quanto de vós depende. Não façais
justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: A mim pertence a
vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor” (Rm 12,17-19).
“Cruz do Santo Pai Bento, Cruz Santa seja a minha Luz, não seja o Dragão o meu guia. Retira-te
Satanás, é mal o que ofereces, bebe tu mesmo teus venenos” (Medalha de São Bento).

Matou mil vagabundos em um só dia
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“O espírito de Iahweh veio sobre Sansão: as cordas que amarravam seus braços se tornaram
como fios de linho queimados de fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos.
Ao ver uma queixada de jumento ainda fresca, apanhou-a e com ela matou mil homens.
Sansão disse: ‘Com uma queixada de jumento eu os esfolei. Com uma queixada de jumento
abati mil homens’” (Jz 15,14-16).
Bandido bom é bandido morto ou bandido regenerado?
O ideal seria regenerado, mas morto é melhor do que
um assassino solto. E quantos inocentes você condenou
à morte ao não aceitar matar um bandido?
Dizem que a pena de morte não reduz a criminalidade,
mas a pena de morte é a única garantia de que aquele
criminoso nunca mais matará um inocente.

Sansão é meu herói. E
se ele tivesse uma
metralhadora tinha
matado muito mais.

Sargento Fahur
https://bandnewsfmcuritiba.com/1mais-votado-para-a-camarasargento-fahur-ve-com-preocupacao-voto-em-massa-para-seguranca/

O apedrejamento da mulher adúltera
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Antes do nascer do Sol, Aquele que é a Luz do Mundo já se encontrava no Templo para ensinar,
como relatados em João 8,2-11 temos que os escribas e fariseus levaram uma mulher encontrada
em adultério “para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusa-lo” e ocorre a icônica fala
de Jesus: “Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra!”
Na lei o adultério recebia a pena de morte (Lv 20,10), tanto para o homem como para a mulher,
e os escribas e fariseus “muito machos” só levaram a mulher... O objetivo era colocar Jesus em
uma cilada ao dizer sim ou não, isto porque os romanos proibiam os judeus de aplicar a pena de
morte. Ou os judeus não entregaram Jesus aos romanos para ser morto?
A lei exigia que ela fosse morta e a função da lei é manter a ordem. Esta é a chave! Os escribas
e fariseus agiam para manipular a lei para seus próprios interesses, logo toda a ação era
corrupta. Entretanto Jesus, que não tinha pecado, se atirou sobre ela como a pedra angular que
se dobra para sustentar a construção, dando a morte ao pecado (“Vá e não peques mais!”) e
ordem à sociedade, logo pleno cumprimento à lei.

O Novo Testamento seria diferente?
O profeta Eliseu “subiu a Betel; ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade
zombaram dele, dizendo: ‘Sobe, careca! Sobe, careca!’ Eliseu virou-se, olhou para eles e os
amaldiçoou em nome de Iahweh. Então saíram do bosque duas ursas e despedaçaram
quarenta e dois deles” (2Rs 2,23-24).
Disse Jesus: “Se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa
ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo: no Dia do Julgamento
haverá menos rigor contra Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade” (Mt 10,14-15).
O respeito no Antigo e no Novo Testamento são igualmente importantes. E nós vemos Eliseu
amaldiçoar “em nome de Deus”, logo sob inspiração divina, então isto partiu de Deus e não de
Eliseu. Eis a prova de que Deus castiga! O próprio Jesus não fica para atrás, e ainda compara
com duas cidades inteiras destruídas em algo parecido com um ataque de armas nucleares.
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Muitos morreram pela fé e outros mataram pela fé. Matar ou morrer? Depende, se a sua
morte vai levar outros à salvação ou a sua negligência em combater o mal vai deixar a
injustiça correr solta. Como disse São Tertuliano: “O sangue dos mártires é a semente de
novos cristãos” e por outro lado o Papa São Urbano II deu início às cruzadas para salvar a vida
de cristãos. Ambas foram ações corajosas e proporcionais aos seus respectivos momentos
históricos defendendo a salvação das almas.
São Maximiliano Maria Kolbe morreu nos campos de concentração
de Auschwitz em 1941 e fez da entrega de sua vida fonte de
coragem na vida eterna para outros que ali sofriam.
Hitler desarmou judeus porque queria mata-los, todo ditador e
genocida desarma sua população, se eles estivessem armados isso
não teria acontecido. E sem os cruzados, o que seria de nós?
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https://santo.cancaonova.com/santo/saomaximiliano-maria-kolbe-martir-da-caridade/

O martírio não é e nunca foi pacifismo

Pe. Paulo Ricardo

“
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Nós estamos em um pacifismo terrível, em que, por exemplo, os meninos não podem mais ter nenhum
brinquedo que seja arma. Antigamente a gente brincava com espada, eu ganhava metralhadora, eu tinha
pistola, eu tinha fuzil, não sei o quê... E brincadeira de menino era brincadeira de guerra. “Ah não pode,
porque o menino vai ficar violento”. O que você tem que ensinar para o seu filho é que ele é um guerreiro
do bem, é que ele deve estar lutando do lado do bem. Se você tira isso dos meninos você educa mocinhas
covardes. Entende? E essa é a realidade dos meninos hoje em dia. Entende? Eles não são guerreiros. Eles
não estão aí para proteger a família deles. “Mas padre, a Igreja não é a favor da paz?”
Eu sou a favor da paz, todo mundo é a favor da paz, o problema é o seguinte: Nesse mundo real em que
vivemos, as armas estão nas mãos de quem? Quem que vai nos proteger? Ou nós vamos fazer assim, nós
que somos do bem vamos nos desarmar e deixar os maus tomar conta? É isso? Que vitória é essa? Se os
bandidos estão armados, quem é que vai tirá-los de lá? É uma força armada muito mais forte do que eles.
Entende? Agora o cara está lá, tem bazuca para atirar em helicóptero e você tem que ir lá pedindo
licença, “olha meu bem, não fique zangado não tá, mas sem ferir os seus sentimentos, você dá licença e
para de ser malvado”. É assim que você vai fazer?
www.youtube.com/watch?v=s-hlb3cFGzs

Imagine São Miguel Arcanjo com um fuzil
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O arcanjo Miguel é representado artisticamente
com uma espada e pisando na cabeça do Diabo.
Essa representação artística vem da Idade Média e
a arma comum e de alta tecnologia da época era a
espada, logo ao atualizar a tecnologia poderíamos
fazer pinturas e esculturas de São Miguel usando
um fuzil, pisando com uma bota militar na cabeça
do Diabo e usando uniforme camuflado com colete
a prova de balas e a bandeira do Estado de Israel.
E tem algo mais! O uso de palavrões é necessário
se, ao tratar alguém com respeito, isto resultar
em compactuar com o intolerável.

https://pt.aleteia.org/2017/08/16/3armas-fortes-de-sao-miguel-arcanjo/
Pistola Glock 9mm pertencente à
Guarda Suíça com selo do Vaticano.
https://twitter.com/benebarbosa_m
vb/status/964892746476638210

Tolerante sim, idiota não!
Acham lindo repetir o que Jesus disse sobre compartilhar, mas não colocam
na mesma frase o contrapeso de Paulo: "Quem não quer trabalhar que não
coma". E Jesus disse para Judas: "Ai daquele que trai o Filho do Homem,
melhor seria se nem tivesse nascido", a frase induz ao suicídio e ele se
matou depois. Para Judas não teve o perdoar 70 vezes 7 e ofensas contra o
Espírito Santo nunca são perdoadas, o que dá limite ao perdão.

Nunca se esqueça que Jesus disse para dar a outra face, mas quando ele
mesmo levou uma bofetada não deu a outra face, também não deu uma
bofetada de volta, porém disse: "Se estou errado me mostre em quê, mas
se digo a verdade por que me bates?"
Sem um sistema de freios e contrapesos seria ridículo ver um policial
pegando o ladrão que roubou a bolsa de uma velhinha, tirando o casaco da
velhinha dando ao ladrão e repreendendo a velhinha por não ter dado o
manto para quem lhe roubou a bolsa.
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A mesma face, duas expressões.
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Jesus Cristo foi crucificado ao lado de dois bandidos, um deles admitiu
que merecia a pena de morte, o defendeu e pediu por misericórdia, o
outro zombou de Cristo. Para o primeiro, Cristo lhe prometeu o paraíso,
para o segundo não falou nada...
Pregado na Cruz, Cristo disse: "Pai, perdoai-os, eles não sabem o que
fazem". Entretanto, dias antes Cristo ressuscitou Lázaro, ficou nítido
que ele era Cristo, o Messias, e por isso decidiram mata-lo. Alguns ali
sabiam muito bem o que estavam fazendo...
Um cristão jujuba finge esquecer que o amor de Cristo é complexo,
realista e justo. Aquele que virá para julgar os vivos e os mortos não é
de pelúcia e sim rei com cetro de ferro.

Cristo Pantocrator. Século VI.

O que a mídia não fala do desarmamento?
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Você sabia que todos os ditadores desarmam a sua população? Pessoas “legais” como Hitler, Stalin, Mao e
Fidel foram todos desarmamentistas. Se você quiser fazer um genocídio contra seus opositores, a receita é
essa. A Venezuela passou pelo desarmamento e hoje tem “democracia” de sobra.

Outra verdade que a mídia não conta é que os massacres de
malucos armados nos EUA ocorrem nas guns free zones, as
zonas livres de armas. Ninguém chega em uma delegacia
cheia de policiais armados e mata de 30 a 50 pessoas, vira
hamburguer antes disso. Mas nas escolas e nas universidades
que é proibido estar armado as pessoas não têm como se
defender e são mortas, abatidas feito gado.
Essa omissão não é criminosa?
Isso é um plano para te matar?
www.mundodasarmas.com

Invasão islâmica na Europa
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A imigração de mulçumanos na Europa que explodiu com a guerra da Síria (2011- ) seria um Cavalo de
Tróia? Existem vários países mulçumanos que são mais próximos de religião, língua, cultura, política...
mas eles preferem a Europa e estão lentamente impondo os seus costumes ao invés de respeitar os
costumes dos donos da casa. Eles se ofendem com símbolos cristãos e sua religião é intrinsicamente
imperialista, ou seja, tem o credo de ser seu dever sagrado converter ou subjugar a todos ao islã.
A esquerda europeia acolhe felizes os imigrantes, já que são
massa de manobra para destruir o cristianismo e eleitores
para seus programas assistencialistas. O número de estupros
aumentou e a imprensa esquerdista mostra a crítica à isso
como sendo a extrema direita racista se manifestando.
Recusar refugiados e deixar crianças morrerem ou deixar eles
entrarem e se tornarem soldados anticristãos que vão matar
seus filhos? Nenhuma resposta será bonita...
http://carlosvianna48.blogspot.com/2015/10/o-cavalo-de-troia-islamico.html

4. Você tem medo de pensar?
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Fatos de 2016 na pré-campanha de Trump para presidente dos EUA.
Papa Francisco em uma entrevista: "Uma pessoa que pensa apenas em
construir muros, seja onde for, e não construir pontes, não é cristã” (...)
"Sobre se eu aconselharia a votar ou não votar, não me meto. Apenas digo:
esse homem não é cristão”.
Donald Trump rebate esse comentário: "Papa rezaria para que eu fosse
presidente se o Vaticano for atacado pelo Estado Islâmico”.
Pensando em "esse homem não é cristão" e o mantra "não julgueis". Pensando
nos frutos de cada um dos dois na defesa de vidas cristãs. Pensando em "não
me meto", mas de fato se metendo. Você tem medo de pensar?

Donald Trump

O que passa na cabeça de Francisco?
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Na conclusão dos trabalhos do Sínodo da Amazônia, no Vaticano, o papa
Francisco criticou as “elites católicas”:
Pensando hoje nestas elites católicas, e cristãs às vezes, mas sobre tudo nos
católicos que querem ficar nas coisas pequenas e se esquecem das grandes,
lembrei-me de uma frase de (Charles) Péguy e fui procura-la, eu tento
traduzi-la adequadamente e acredito que pode nos ajudar a descrever estes
grupos que querem ficar nas coisinhas e se esquecem da coisa em si: “Porque
não têm a coragem de estar com o mundo, eles acreditam estar com Deus.
Porque não têm a coragem de comprometer-se nas opções do homem, nas
opções de vida do homem, acreditam lutar por Deus. Porque não amam
ninguém, acreditam ser amados por Deus” (Papa Francisco, 26/10/2019).

Existem muitos “católicos” que pensam assim. Seria verdade? O que Deus
pretende instruir à Igreja sobre isso? É evidente que Francisco tem um
papel histórico para cumprir. Esse papel é o que ele mesmo imagina?

“Quem usa de violência física contra
o Sumo Pontífice incorre em
excomunhão late sententiae”
(Código de Direito Canônico, 1370).

Papa Francisco é comunista?
O papa Francisco várias vezes respondeu que não é socialista/comunista e se defende
sempre contra estas acusações como que “pensando e agindo pelos pobres”, dando a
impressão de que quem o acusa são pessoas egoístas, sem coração e estão do lado dos
poderosos deste mundo. Ele é, obviamente, contra o aborto, a ideologia de gênero, o
casamento homossexual, a legalização das drogas e reprova o socialismo/comunismo.
Entretanto, se coloca ao lado de imigrantes anticristãos e tem a carga emocional da
esquerda progressista. Nas eleições de 2016 nos EUA deu indireta à Donald Trump sobre
o muro e as armas, sendo que o Vaticano é todo murado e tem a Guarda Suíça bem
armada, mas se calou contra a outra candidata, Hillary Clinton, que é militante pró
aborto e ideologia de gênero. Há frases polêmicas do Francisco sobre comunismo e
sempre um contexto que as justificam, segundo alguns, entretanto, desde que existe o
comunismo nenhum outro papa precisou ser justificado pelo contexto.
Deus usa isto para instruir a Igreja e salvará muitos através dele, com ou sem ele?
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Qual a dimensão do problema?
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Há quem diga que a consagração da Rússia pelo Papa João Paulo II não foi
válida, mas própria a irmã Lúcia atestou a validade e isso basta. Ou que a
renúncia do Papa Bento XVI não foi válida por causa da pressão sofrida,
porém ser papa é estar sob pressão e o longo prazo de concordância dele é
suficiente para comprovar a validade. Bento XVI é homem de palavra.
Foram corretas as palestras para “orientar” os cardeais sobre que tipo de
papa a Igreja “precisava” no conclave de 2013 que elegeu o Francisco? Não
e isso precisa ser bem investigado. Mas isso e qualquer movimento para um
papa mais à esquerda não define o papa Francisco como um antipapa. Só é
antipapa quem foi eleito papa de forma ilegítima e essa pressão não é
novidade na história. Logo não é o caso, Francisco não é um antipapa.
Devemos comparar com o passado para entender a realidade.

Presidente da Bolívia, Evo
Morales, dando uma réplica da
obra do jesuíta espanhol
Espinal, morto por paramilitares
contrários a suas causas sociais
em 1980. Seria esse jesuíta
morto mais um comunista?

Nem todo papa foi um bom papa
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Ao longo da história nem todo papa foi um bom papa, logo o simples fato de ser papa não garante
que seja um bom papa. Papa Estevão VI (896-897) desenterrou seu pré-antecessor, o Papa Formoso,
colocou o seu cadáver em uma cadeira, o condenou por heresia, o lançou em uma vala comum e
depois no rio. O seu corpo subiu contra a correnteza, a população indignada o pôs na prisão e depois
o matou. Papa Alexandre VI (1492-1503) subiu ao trono de Pedro com subornos e assassinatos e usou
do poder e dinheiro da Igreja em favor próprio, de sua família e de amantes.
Nós já tivemos papas corruptos, promíscuos, assassinos
e profanadores, logo um que fosse comunista sem se
considerar comunista, como Antônio Gramsci planejou,
não seria de se espantar. Junto com o UNGIDO DE DEUS,
vem “a quem muito foi confiado muito mais lhe será
exigido” e “ai daquele que trai o Filho do Homem,
melhor seria se nunca tivesse nascido”.
https://www.umsabadoqualquer.com/

Qual é o pior problema?
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Papa Sérgio III (904-911) foi um dos piores papas da história, tal que seu pontificado é chamado de
“pornocracia” por causa da corrupção e da devassidão. Não sei dizer se alguém o criticava na
época, se diziam que suas frases eram lidas fora do contexto, se ele era vítima de fakenews ou se
a imprensa manipulava as coisas... O problema dele era dinheiro, poder e prazer.
Os comunistas mataram mais do que todas as guerras religiosas da história humana em apenas um
século, não existe nada mais vil e abominável na história do que o comunismo. Um corrupto que
roubasse para gastar com champanhe e prostitutas é um probleminha, mas é um problemão se for
para levantar na América Latina o comunismo caído no Leste Europeu, tal como fez o Lula. O
valor financeiro não é nada perto de promover o morticínio, explica Olavo de Carvalho.
O comunismo é a maior obra de Satanás, logo um papa participar disso, mesmo inconsciente, o
colocaria entre os piores papas ou como o pior. Pedro, o primeiro papa, depois de receber as
chaves do céu levou um esporro de Jesus: “Vá de retro satanás!” e por muito menos. “O medo de
enxergar o tamanho do mal já é sinal de submissão ao demônio” (Olavo de Carvalho).

Você tem medo da verdade?
O problema é o ato de criticar ou a veracidade da crítica? Quando a
primeira resposta, e toda carrega de emoções, é contra o ato de
criticar nós vemos que alguém tem medo da verdade.

Se "a culpa é de quem comete o crime e não de quem denuncia o
crime", porque a raiva vai contra quem denuncia o crime? De que
lado a pessoa está? Ela tem empatia por quem?
Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos salvará", não
foi "conhecereis a empatia e a empatia vos salvará". A verdade é
dura, mas a empatia é suave e agradável.
Alguns empregados estão dormindo no sono suave da empatia. O
Senhor vai voltar e verá quem está trabalhando na verdade ou não.
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Ser corno ou não ser
Eis a minha indagação (...)
Você é muito fogosa
Tão bonita e carinhosa
Do jeito que eu sempre quis
Minha coisinha gostosa
Dá aos pobres, é bondosa
Sou corno mas sou feliz

Soy un hombre conformado
Escuto a voz do coração
Sou um corno apaixonado
Sei que já fui chifrado
Mas o que vale é tesão (...)
Mamonas Assassinas

Argumentum ad hominem
O "argumentum ad hominem" é uma falácia em que "se ataca a pessoa e não a ideia", mas
qual a sua região de validade? Até onde isso é errado? Te ensinaram a atacar ideias e não
pessoas e você acha lindo: "Nossa proposta é discutir ideias, não pessoas". Então, Jesus
Cristo disse: "Raça de víboras peçonhentas, quem vos ensinou fugir da ira que vai chegar?"
Cristo não seguiu essa regra. Você segue a Cristo ou as regras? É próprio do cristianismo não
seguir a loucura desse mundo e também dar razão de sua fé.
Há uma frase famosa: "armas matam". De fato armas são objetos inanimados, elas não
matam, são as pessoas que matam. Só um idiota não percebe isso. Ideias não matam,
pessoas usando ideias matam milhões. Exemplo: comunismo. Só um idiota não percebe
isso? A loucura desse mundo destrói a inteligência e temos cegos guiando cegos. Sabemos,
mas vemos? Devemos atacar as ideias e as pessoas, Jesus Cristo fez isso. Quem só ataca as
pessoas e não as ideias cai na falácia citada, mas ignorar a maldade das pessoas para se
sentir um "bom moço" é ser um idiota.
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De que forma devemos caçar os comunistas?
Quantas heresias já existiram dentro da Igreja? Ao longo de dois milênios
o número é enorme. Não seria novidade alguma... Mas nem tudo se
trata de doutrina e sim da forma de sentir, pensar e agir do jeito que o
comunista Antônio Gramsci planejou. Onde está a raiz do problema? Não
tenha um julgamento emocional e sim racional, então será visível que a
vaidade de ser humilde, obediente, sensível, legalzinho ... se tornou as
novas trinta moedas de prata.
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Vocês foram longes de mais!
Repitam comigo: Não existem
comunistas na Igreja. Tudo isso
é teoria da conspiração.

“Os empregados perguntaram: ‘Queres que arranquemos o joio?’ [Este que
foi plantado pelo inimigo, o Diabo.] O dono respondeu: ‘Não. Pode
acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo.
Deixem crescer um e outro até à colheita. E no tempo da colheita direi aos
ceifadores: arranquem primeiro o joio, e o amarrem em feixes para ser
queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro!’” (Mt 13,28-30).

Devemos falar a verdade buscando resgatar os nossos irmãos que caíram
na armadilha do inimigo, lembrando que o julgamento pertence a Deus.

Dá para “não ser comunista” e
“dançar conforme a música”?

5. O mundo está cheio de comunistas?
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O comunista Jorge Amado escreveu “Capitães da Areia” em 1937 com
o intuito de exaltar a bandidagem para preparar terreno como futuros
soldados para a tomada do poder pelo comunismo.
Oscar Niemeyer, comunista, projetou a cidade de Brasília, inaugurada
em 1960, segundo o ideal de cidade comunista: longe de tudo para
dificultar a tomada de poder pelo próprio povo. A catedral da cidade
foi projetada por ele com um vazio no centro ao invés de Deus.

Pablo Picasso era comunista e criou a famosa
“A Pomba da Paz”, em 1949, a pedido de
Stalin e você pensando que tinha algo a ver
com alguma pomba da Bíblia...
https://papobla.wordpress.com/2013/12/26/a-artepolitica-de-picasso/

Eu vejo comunistas.

Com que frequência?

O tempo todo.

Consciência negra e comunismo
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Zumbi de Palmares, símbolo da consciência negra, nunca lutou pela abolição e
tinha escravos negros, como era comum na África. Então, por que escolheram ele
ao invés de outro que fosse bem estudado e membro do movimento abolicionista?
Porque ele representa o perfil de um revolucionário comunista.
Os mulçumanos escravizaram 5 vezes mais que os europeus e com mais crueldade,
tanto que a castração era comum. Os europeus começaram a comprar escravos
negros dos mulçumanos e depois dos próprios africanos, que escravizavam uns aos
outros e não tinham problemas em vender outros africanos para europeus.
Africanos compravam escravas brancas de piratas que atacavam cidades costeiras
na Europa na Idade Média. Essa escravidão foi em menor número, mas por tempo
maior. Isto prova que se fosse o contrário, europeus na idade da pedra e africanos
no poderio das grandes navegações, os africanos teriam feito o mesmo.

Zumbi de Palmares

“A questão nunca é a questão,
a questão é sempre a causa”
(Olavo de Carvalho).

A arquitetura e o comunismo
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A arquitetura contemporânea usa formas abstratas que parecem flutuar,
ora isso é tirar de conceitos racionais e não da prática, logo uma utopia.
A ausência de elementos saindo do mundo (prática) é um silêncio que diz
muita coisa. Você já aprendeu a ouvir o silêncio?
Gramsci se tornou o grande teórico do marxismo cultural, na ideia de que
você não vai causar uma revolução, mas você vai causar uma hegemonia. E
nessa hegemonia você vai acordar uma dia sendo comunista. Porque vai
haver uma normalização da visão de mundo e essa normalização vai causar
aquilo que o comunismo teria fracassado no seu primeiro momento através
da luta armada (Luiz Felipe Pondé, A hegemonia intelectual da esquerda,
Brasil Paralelo, YouTube, 30/10/2019).

Repare em como toda a arte contemporânea não se preocupa em nada
com a beleza e sim em atacar as tradições e louvar a utopia comunista.

Igreja de Santa Ana | Rudolf Schwarz | Düren,
Alemanha | Fotografia: Anna e Eugeni Bach
https://www.snpcultura.org/rudolf_schwarz_u
ma_nova_ideia_do_sagrado.html

A falsificação da história não é novidade
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O livro POLITICAMENTE CORRETO – O GUIA DOS GUIAS de Leandro Narloch, p. 158-160,
explica que o cinto de castidade é uma fraude inventada pelos iluministas. Livros como
O Decamerão (1353) e a História de Dois Amantes (1444) nada falam a respeito e não
faltava sacanagem neles de forma que até hoje deixa chocado. Só em 1405, Bellifortis,
dá a primeira citação sobre um cinto de castidade, era um manual ilustrativo sobre
equipamentos bélicos da França e mostra o cinto como algo para protegem mulheres
de estupros durante a invasão de exércitos estrangeiros.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fara%C3%B3

A saída dos hebreus do Egito, o Êxodo, não consta na história egípcia. Várias derrotas
vergonhosas foram registradas, exceto as dez pragas que demonstram categoricamente
que o Deus dos hebreus é autêntico e os deuses egípcios são fraudes. Os historiadores
não encontram sinais da cultura egípcia na língua e no artesanato hebraico, logo
acreditam que o Êxodo é invenção. O Egito era uma teocracia, o faraó era tido como
um deus e controlava tudo, tal como no sistema socialista. Paralelo interessante...

Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra
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O mito fundador da esquerda no Brasil é que eles foram oprimidos, perseguidos, assassinados e
torturados pela Ditadura Militar porque eles lutavam como heróis pela democracia. Nisto o maior de
todos os malvados foi o Coronel Brilhante Ustra que chefiou o DOI CODE e torturou pessoalmente os
heróis da democracia. Só que não... Os guerrilheiros lutavam pela ditadura do proletariado, tal como
consta em seus documentos e tinham apoio de Cuba, uma “linda democracia” de partido único que
escravizou a nação, assassinou e torturou milhares de pessoas.

Nunca fui assassino.

Uma “Comissão Nacional da Verdade”, de 2012-2014, foi
dirigida por esquerdistas no governo de Dilma Rousseff,
que no período foi guerrilheira, participou de assaltos a
banco, sequestros, assassinatos e atentados a bomba.
Os guerrilheiros são a “vaca sagrada” da esquerda, peça
fundamental de seu mito fundador. Mas se, de fato, eles
lutaram para o GENOCÍDIO no Brasil a máscara cai!

Um dia teremos o Coronel Carlos Alberto Brilhante
Ustra como patrono dos Direitos Humanos por ter
ajudado a evitar um GENOCÍDIO no Brasil?

A verdade sobre o Regime Militar

53

Você quer conhecer uma versão da história que o seu professor comunista não quer que você conheça?
Sair da ilusão da Matrix? E romper a espiral do silêncio? Primeiro, quando assassinos e mentirosos acusam
o Ustra isso já depõe a favor dele. Eu não estou defendendo a tortura e nem um torturador, mas sim a
inocência do Ustra. Porém o circo pega fogo com essa pergunta: E se fosse verdade? E se o Ustra fosse mil
vezes pior do que os assassinos e mentirosos com apoio da ditadura cubana contaram? Ainda assim teria
sido um mal menor. Sim, um mal menor diante do que aqueles canalhas iriam fazer.
Ao lado, um filme de 2 horas que vai falar do Regime Militar e o que
os guerrilheiros comunistas realmente eram. A militância esquerdista
reagiu com violência contra ele nas universidades. Infelizmente não
citou o saudoso Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra... Assista!
https://www.youtube.com/watch?v=yTenWQHRPIg

Levantar falso testemunho é pecado?
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Dom Evaristo Arms coordenou o livro “Tortura Nunca Mais” narrando a versão
dos comunistas que tentaram impor ao Brasil um regime ditatorial aos moldes
de Cuba. Nessas páginas eles se fazem de vítimas testemunhando ser Ustra um
torturador e assassino. Muitos membros da Igreja defendem esse livro.
O Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra é católico. Na missa de um ano de seu
falecimento, em 15/10/2016, na Paróquia Militar de São Miguel Arcanjo e Santo
Expedito, em Brasília, o padre José Eudes da Cunha fez bem ao dizer que ele
foi um herói que lutou pela justiça e pela paz.
Será feito algum ato de desagravo contra as mentiras ditas contra o Ustra e em
favor de um sistema demoníaco por tantos e tantos padres, bispos, arcebispos
e cardeais? Nós seremos indiferentes ao falso testemunho perante Deus?

Joseita Brilhante Ustra,
viúva do Coronel Ustra.
“Ustra já é mais visto
como um herói” (Joseita).

USTRA VIVE!

Você está vivendo preso na Matrix?
Te ensinaram na escola que fascismo e nazismo são de direita? Não te
mostraram que eles nasceram do socialismo/comunismo e são irmãos
gêmeos que brigam, tal como alguns católicos e evangélicos?
Te disseram que a Inquisição matou muita gente e não te contaram que a
Revolução Francesa, iluminista e humanista, matou muito mais? Não te
mostraram que o comunismo matou mais em um século do que todas as
guerras religiosas em toda a história da humanidade?
Existem muitos professores que querem te tirar da prisão, da Matrix, mas
eles, na realidade, estão te prendendo nela... Os vilões e os mocinhos
estão trocados em muitos lugares. Assista o filme Matrix e imagine o Neo
como anticristo, Morpheus como falso profeta, Oráculo como Diabo e o
Arquiteto como Deus, e você vai ver que as peças se encaixam melhor,
principalmente na cena final do telefonema para o Arquiteto.
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6. Como nasceu a democracia?
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A democracia nasceu na Grécia, com contribuições de Atenas e de Esparta. Em Atenas, Solon criou o
estado de direito, em que o Estado deve ser governado mais pelas leis definindo o que é o certo do que
pela vontade dos governantes, assim diminui o poder. Depois Clístenes distribuiu o poder para povoados
serem independentes, assim, “democracia” mais do que “governo do povo” é “governo dos povoados”.
Em Esparta, Licurgo inventou um sistema de freios e contrapesos que distribui o poder em grupos
independentes que se equilibram entre si; Montesquieu, na França, reescreveu isto nos três poderes.

Solon
638 a.C. – 588 a.C.

Clístenes
565 a.C. – 492 a.C.

Licurgo
Século V a.C.

Executivo

Legislativo

Judiciário

Chefe de
Estado

Senadores

Suprema corte

Chefe Político

Deputados

Ministério
Público

A democracia, desde a Grécia, sempre falhou
quando houve concentração de poder.

Diagramas políticos
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O conceito de direita e esquerda na política nasceu na revolução francesa quando os girondinos se
sentavam à direita no parlamento e os jacobinos se sentavam à esquerda. Com o tempo o conceito
direita e esquerda se transformou, como a mentalidade revolucionária do iluminismo, que é mais
condizente aos jacobinos, se desenvolveu no marxismo é condizente entender que se é marxista é
de esquerda. Outra orientação é Estado máximo e Estado mínimo, como esquerda e direita.
Esquerda

Estado
mínimo
Progressistas

Liberais

Moral caótica

Estado
máximo

Liberais

Conservadores

Direita
Conservadores

Revolucionários

Direita

Progressistas

Estado
máximo

Moral ordeira

Revolucionários

Esquerda

Estado
mínimo

Revolucionários
(comunista que dá tiro)

Conservadores
(único alinhado ao cristianismo)

Nós decidimos por todos e assim você será livre.
Estado é o pai de todos, define o certo e o errado.
Somos livres para criar a nossa verdade e aplicá-la.
Estado protege: monopólio das armas e da crença.
Drogas e casamento gay é desintegração social.
Intervenção na economia. Igualdade = liberdade.
A propriedade é do governo que te deixa usar.
Pena de morte. Aqui não tem lugar para bagunça.
Aborto é legalizado, sem problemas. Um direito.

Liberdade cultural e econômica. Libertinagem não.
Filosofia grega, direito romano e moral judaico-cristã.
Existe uma verdade universal para se caminhar.
Armas legalizadas e o cidadão de bem tutela o Estado.
Drogas e casamento gay é desintegração social.
Economia de livre mercado. Igualdade ≠ liberdade.
Propriedade privada é sagrada, limita poder do Estado.
Pena de morte, sim ou não? Há opiniões divergentes.
Aborto é assassinar crianças inocentes. Intolerável.

Progressistas

Liberais

(comunista que dá a bunda)

Temos liberdade cultural e controlamos a economia.
A cultura de diversidade é a norma para ser imposta.
Cada um tem a sua própria verdade. Relativismo.
Estado protege: monopólio das armas e das crenças.
Drogas e casamento gay é libertação de mentalidade.
Intervenção na economia. Igualdade = liberdade.
Propriedade privada é relativa. Reduzir desigualdade.
Pena de morte nunca, o bandido é só uma vítima.
Aborto sim! Sim! Sim! Meu corpo, minhas regras!

58

(liberais econômicos ou libertários)

Total liberdade econômica e cultural. As duas!
Liberdade-libertinagem se resolve na seleção natural.
Cada um tem a sua própria verdade. Relativismo.
Armas legalizadas e o cidadão cuida da própria vida.
Drogas e casamento gay é problema individual.
Economia de livre mercado. Igualdade ≠ liberdade.
Propriedade privada é sagrada, limita poder do Estado.
Pena de morte, sim ou não? Há opiniões divergentes.
Aborto é ruim, mas o Estado não deve intervir.

Polêmicas nos diagramas políticos
Metacapitalismo/Globalismo: São bilionários que cresceram no livre mercado
e viram que para se livrar dos concorrentes e ficarem eternos na riqueza o
socialismo é a solução. Estranho? Sim, eles se aliaram com quem os odeiam
para fechar com o governo e preservar o monopólio na ideia que dinheiro é
poder. Os comunistas amam usar o dinheiro do inimigo contra o inimigo, logo
aceitam de bom grado sabendo que armas é poder. Quando a Rússia se abriu
ao livre mercado apareceu uma multidão de bilionários escondidos e nos EUA
uma legião de bilionários financiam movimentos esquerdistas no mundo todo.
Socialismo Fabiano: Deseja levar a sociedade para o marxismo, entretanto de
forma mais lenta que os demais. Para isso usa do liberalismo econômico e com
isso se torna uma “falsa direita” que aglutina quem reprova o comunismo,
evitando assim um adversário real para a esquerda. Se chamam de “Sociais
Democratas” e dizem que não são de direita e nem de esquerda.
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Fascismo:
É a batata quente,
quem é de direita os
joga para a esquerda e
quem é de esquerda os
joga para a direita.
Frescura:
Alguns liberais e
conservadores não
aceitam ser de direita e
se sentem os
“gostosões” pairando
acima dos míseros
mortais.

O teatro foi só na caverna de Platão?
Imagine um terrorista de uma religião (que ninguém vai falar o nome...), este radical diz:
“Obedeça as minhas tradições ou eu vou te matar!”, o primo moderado dele diz: “É melhor
evitar problemas ou ele vai te matar”. A polícia mata o radical, o moderado fica indignado e
apela para os Direitos Humanos sem poupar drama. Radical e moderado possuem os mesmos
sentimentos, um vai na frente e o outro dá cobertura no conforto e na segurança, esperando
participar dos espólios de guerra conquistados pelos radicais.
“ESTRATÉGIA DAS TESOURAS: Divisão do campo político entre duas partes da mesma força,
uma moderada, outra radical. A ala radical promove mudanças, a moderada finge oposição.
Os holofotes são direcionados às duas faces da mesma força e todo o resto sai de cena. É
criada a ilusão de oposição e escolha política” (Congresso Brasil Paralelo).
Aqui foi apresentado dois teatros, o Teatro Radical-Moderado que se aplica a imigrantes na
Europa, esquerda revolucionária e progressista, aliança entre dois partidos de esquerda; e o
Teatro das Tesouras para um partido de esquerda e outro que finge ser de direita.
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Teatro RadicalModerado

Teatro das
Tesouras

Prudentes e sofisticados, eis os isentões!
Um isentão é aquele que quando a direta bate na esquerda ele faz de tudo
para apaziguar, mas quando a direita apanha da esquerda ele sempre fala
que a culpa é da direita. São ou não são os filhos queridinhos do capeta? Um
dia estarão sentadinhos do colo do papai deles.
“O isentismo abstém-se de agir contra o comunismo mas age drasticamente
contra o anticomunismo” (Olavo de Carvalho).

“O isentismo dá à esquerda o monopólio do discurso ideológico. Só ela pode
ter um. Os inimigos dela têm de ser apolíticos. É o truque lógico mais
sórdido que os esquerdistas já inventaram” (Olavo de Carvalho).
"Quando o isentão cai de cima do muro, ele sempre cai do lado da
esquerda" (Luís Ernesto Lacombe).
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O pulo do gato é perceber
que todo isentão é um
sabotador educadinho.

Uma galinha de cartola
merece mais respeito do
que um isentão.
Muitos cientistas e
religiosos são isentões.
Entre Deus e o Diabo não
existe em cima do muro,
isso também é do Diabo.

Brasil Paralelo
Nasce em 2016 o Brasil Paralelo, uma iniciativa particular
e livre para reagir ao projeto de poder absoluto que a
esquerda vem trabalhando há décadas. Existem vários
documentários inteiramente gratuitos e quem se torna um
membro assinante tem acesso ao conteúdo completo,
contribuindo para a produção do conteúdo gratuito.
Procure pelo “Brasil Paralelo” no YouTube. Assista e você
terá compilado a melhor explicação sobre o assunto.

www.brasilparalelo.com.br
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O princípio da subsidiariedade
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A subsidiariedade é definida pelo Papa Pio XI: “Uma sociedade de ordem
superior não deve intervir na vida interna de uma sociedade inferior, privandoa de suas competências, mas deve, antes, apoiá-la em caso de necessidade e
ajudá-la a coordenar sua ação com as dos outros elementos que compõem a
sociedade, tendo em vista o bem comum” (CIC, n. 1883).
Os comunistas se preocupam com os pobres? Todo esse “amor, muito amor”
com os pobres é o queijo da ratoeira. Se algo centraliza o poder para resolver
problemas locais vai contra a subsidiariedade. Tem tudo a ver com a esquerda?
O filme A Origem, cuja tradução melhor seria, A Inserção, gira em torno de
inserir a ideia de que “o seu mundo não é real”. Os comunistas fizeram isso
conosco, com a Escola de Frankfurt e Antônio Gramsci, e nós podemos inverter,
já que de fato, o mundo deles não é real: Não há democracia na esquerda e a
esquerda nunca se preocupou com os pobres, é tudo MENTIRA!

https://jovemadministrador.com
.br/a-fabula-da-ratoeira/

O problema é a desigualdade econômica?
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No vídeo ao lado, a primeira-ministra Margaret Thatcher é questionada
sobre os pobres estarem “relativamente mais pobres”, ou seja, por ter
aumentado a desigualdade social. Mas ela rebate que todos cresceram
economicamente, pobres e ricos, que os ricos cresceram mais, entretanto
TODOS CRESCERAM, todos ficaram melhores do que estavam antes.
Margaret Thatcher demonstra que o problema para a esquerda não é o
bem estar dos pobres, tanto que, na prática, preferem que os pobres
fiquem pobres desde que os ricos também. Exceto os ricos de esquerda,
já que Fidel Castro era um milionário e o povo cubano perece na miséria,
enquanto ele continua sendo herói da esquerda.
Dividiram a Alemanha e a Coréia, um lado capitalista e o outro socialista,
em um lado democracia e riqueza, no outro ditadura e miséria. Na África
é quase tudo dominado pela esquerda, resultado: ditaduras e miséria.

https://www.youtube.com/watch?v=NjriO1PvETw

Não é evidente que as injustiças
do capitalismo não passam de
um cisco no olho diante das
injustiças do socialismo?

Os ricos não entrarão no Reino dos Céus?
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Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma
agulha do que um rico entrar no Reino dos Céus. A palavra “camelo” é
como “trem” em Minas Gerais, nesse caso “corda de navio”. O pobre
que Jesus defende não é aquele a quem São Paulo repreendeu: “Quem
não quiser trabalhar que não coma”, e nem se refere a todos os ricos,
já que Abraão era rico e Jesus citou ele no céu duas vezes.
Não foi a pobreza que conduziu Lázaro ao céu, mas a sua humildade; nem
foram as riquezas que impediram o rico de entrar no descanso eterno,
mas o seu egoísmo e a sua infidelidade (Santo Agostinho).

Não se esqueça que dividir os bens é também dividir oportunidade de
trabalho e tempo, logo descanse mais e deixe os outros trabalharem
também. O mundo está cheio de picaretas que querem dividir o que é
dos outros, fazendo drama e compras em Nova York.

NÃO LEIA ISSO: Abraão tinha escravos e a
escravidão é horrível, nunca devia ter existido.
O Antigo Testamento aceitava e colocava
limites já que o escravo devia descansar no dia
de Sábado. O Novo Testamento mostra as
pessoas de forma que a escravidão deixa de
fazer sentido, não a proíbe diretamente, mas
mata de fome a sua razão de ser. Jesus não
bateu de frente contra a escravidão, mas
contra o divórcio sim. Pense nisso... ou não, já
que eu disse para não ler, seu teimoso.

A monarquia pode ser mais democrática?
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No livro Política, Aristóteles já diferenciava a monarquia absoluta (rei > lei) e a monarquia
constitucional (rei < lei). Logo uma monarquia constitucional pode gerar um bom sistema de
freios e contrapesos entre a natureza política e a natureza monárquica que é natural por ser uma
família. Aristóteles define o Estado como sendo família maior.
A maioria das mais ricas e democráticas nações são monarquias constitucionais. Os comunistas, no
começo do século XX, fizeram de tudo contra as monarquias, porque elas são o mais oposto
possível ao comunismo, tanto em distribuição de poder como em conceito de família.
No site www.monarquia.org.br você pode
saber sobre a família imperial do Brasil.

Eu escrevi uma constituição conservadora
e monárquica, disponível em
www.farlei.net/PropostaEstado.pdf .
https://www.monarquia.org.br/acasaimperial.html

Conceito significa “entender junto” e se refere a um conjunto de ideias e valores
que é possível se expressar em palavras. Um conceito filosófico é baseado em
fatos e sob reflexão rigorosa. Quando a pessoa recebe ideias e valores da sua
cultura e ainda não os entende por si mesma, então isto é um pré-conceito.
A palavra “pré-conceito” caiu nas mãos da esquerda e virou “preconceito” para
ser usada no lugar de “intolerância”. Tolerar é respeitar o espaço do outro, mas
protege a pessoa do que ela tolera, aliás, como disse Santo Agostinho: “Ninguém
gosta daquilo que tolera, mesmo que goste de tolerar”.
O uso da palavra “preconceito” força a pessoa a aceitar aquilo que em seus
conceitos ela julga errado. É um Cavalo de Tróia! Esta engenharia social é usada
em larga escala em uma guerra cultural que molda a nossa linguagem.
“Não prostitua a sua identidade em troca da aceitação pelo grupo” (Olavo de Carvalho).
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https://seginfo.com.br/2019/04/22/como-seproteger-dos-ataques-de-engenharia-social/

A democracia fetiche é engenharia social?

A ditadura do POLITICAMENTE CORRETO
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O problema para eles, de fato, não é estar certo ou errado, e sim se você
está a favor ou contra a turminha do Politicamente Correto. Eles defendem
qualquer bandido em prol do marxismo e te jogam na cadeia por fazer uma
piada contra sua massa de manobra. É censura? Você nem pode falar que é.
Por isto, George Orvell cunhou a palavra “duplipensar”, para se referir ao
pensamento duplo. Isto significa toda tolerância para quem é da “turminha”
e nenhuma para que é contra a “turminha”, ou seja, a indignação seletiva.
Eles possuem o monopólio de se ofenderem, e você o monopólio da culpa.
Nós temos o monopólio da sinceridade, eles não podem ser sinceros em
profundidade sem ver que são monstros. Não dá para ser um monstro e ter
autoestima ao mesmo tempo. A autoestima deve ser baseada em fatos e não
na imaginação, ou não funciona, se torna uma mentira que a pessoa contou
para si mesma e esqueceu que é mentira, isso vira neurose.

Danilo Gentili é humorista e
colecionador de processos.

“Só um louco pode ser
feliz e tirano ao mesmo
tempo” (Platão).

Objetividade versus subjetividade
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A objetividade se refere à objetos externos à consciência e independente às preferencias
individuais e a subjetividade se refere ao espaço íntimo do sujeito, à sua opinião, ao seu
gosto. Ambas se referem à realidade, pelo menos quando em hierarquia da objetividade
sobre a subjetividade em equilíbrio saudável. A verdade vem primeiro que a vontade?
Mente objetiva: A verdade é uma só, universal, cada um tem a sua percepção da verdade.
Mente subjetiva: Cada um tem a sua verdade.
Mente objetiva: A beleza é universal e tem proporções matemáticas, gosto é opinião pessoal.
Mente subjetiva: Se eu gosto então é bonito.
Mente objetiva: O certo e o errado é definido pela verdade e não pela minha vontade.
Mente subjetiva: “Nada é errado se te faz feliz” (Bob Marley).
Fala mais Bob Marley,
amei isso aí!

7. O que é de fato a modernidade?
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A modernidade é o movimento do teocentrismo para o antropocentrismo, essa
mentalidade de mudar tudo começa com os iluministas e continua nos marxistas.
Devido aos frutos não seria evidente um início mais antigo? Desde a Rebelião do
Diabo? Seria o ápice do subjetivismo o que a serpente disse: “Os seus olhos vão se
abrir e vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal”. Aqui, conhecer
significaria ser o senhor do bem e do mal, definir o que é o certo e o errado?
Demonizar o adversário político não é ato de boa educação, mas se for verdade
seria um crime omitir isto. As peças se encaixam?
Como ensinou Santo Agostinho, se Deus permite que o mal aconteça é porque Ele
pode tirar algo de bom disso. Haviam problemas antes da Rebelião? O que é certo
é que nem todos os demônios podem coisa alguma contra Deus, tal como Deus é
mais esperto que o Diabo e tudo o que o Diabo faz para a perdição das almas
Deus vira e salva mais almas do que se o Diabo tivesse ficado de braços cruzados.
A inveja escraviza, ele não consegue. Deus faz o Diabo de otário todo dia.

Catedral Notre Dame, Paris.

O materialismo e a negação à Deus

71

O professor de Harvard, Dr. Richard Lewontin, em 1997, disse à New York Review of Books :
Ficamos ao lado da ciência, e isto a despeito da absurdidade patente de algumas de suas teorias, afora o
seu fracasso em cumprir muitas de suas promessas extravagantes de saúde e vida, acima e além da
tolerância que tem a comunidade científica para com histórias de carochinha sem qualquer fundamento,
porque temos um compromisso anterior a todas essas coisas; um compromisso para com o materialismo.
Não é que os métodos e as instituições da ciência de alguma forma nos obriguem a aceitar uma explicação
material do mundo fenomênico, mas, pelo contrário, estamos forçados, pela nossa aderência a priori a
causas materiais, a criar um aparato de investigação e um conjunto de conceitos que produzam explicações
materiais, seja lá quão contra-intuitivos, não importando quão ilusórias para os não-iniciados, além disso,
reforçando que o materialismo é absoluto, pois não havemos de permitir um pé na porta divino.
ZMIRAK, John. Manual Politicamente Incorreto do Catolicismo. Campinas, Vide Editorial, 2018, p. 222.
Richard C. Lewontin, “Billions and Billions of Demons”, New York Review of Books, 9 de janeiro de 1997,
http://www.nybooks.com/articles/1997/01/09/billions-and-billions-of-demons/.

O que é o materialismo?
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Para o materialista só existe a matéria, e assim nenhuma realidade espiritual
de forma que a mente humana é o resultado de eventos físico-químicos no
cérebro gerando a sensação de autoconsciência. O comunismo se funda no
MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO, o nome filosófico da obra de Karl Marx.
É fato que o materialismo é anterior ao comunismo e nem todo materialista é
um comunista. Existe relação entre materialismo, comunismo e ciência?
Os físicos Albert Einstein (1879-1955) e Stephen Hawking (1942-2018) viam a
área de exatas e de humanas como reinos do objetivismo e do subjetivismo,
respectivamente. Ambos são parecidos com um trabalho objetivista na Física
e visões de mundo subjetivistas. São agentes duplos?
Einstein e Hawking nunca se declararam socialistas/comunistas e “dançavam
conforme a música” na carga emocional. Albert Einstein foi investigado pelo
FBI. Com razão ou não? Os dois eram ateus e materialistas declarados.

Cena de Star Trek com Einstein,
Hawking (de verdade), Newton
e, o androide da série, Data.

Saiba mais em “O Demônio de
Einstein no Ensino de Filosofia”,
deste autor em www.farlei.net.

A Teoria do Big Bang e a Igreja Católica
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A Teoria do Big Bang nasceu através de um astrônomo belga e padre
católico, Georges Lemaître (1894-1966), que resolveu equações de
Einstein demonstrando matematicamente que este universo teve
um início. É impossível testar a teoria do Big Bang já que é inviável
reproduzi-lo em laboratório, mas as evidências são convincentes.

Na época do Império Romano, já dizia Santo Agostinho que o tempo
é desse universo e que não fazia sentido se perguntar o que Deus
fazia “antes” de criar o universo porque “o antes e o depois” é do
tempo e não da eternidade. Isto se encaixa perfeito com a teoria
do Big Bang em que o espaço-tempo teve o seu início.

Georges Lemaître e Albert Einstein

Pode-se dizer que Deus digitou as leis da Física, apertou a tecla
“Enter” e ocorreu o Big Bang. Mas tudo isso são teorias científicas e
você como católico é livre para acreditar ou não.

Saiba mais em “Natureza de Deus”,
deste autor em www.farlei.net.

A Teoria da Evolução e a Igreja Católica
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Quando Charles Darwin desenvolveu a Teoria da Evolução ele entendeu que a
sobrevivência do mais adaptado favorecia um “projeto de criação” e não algo
sem um destino, o que é mais parecido com a Teoria do Design Inteligente do
que como os ateus interpretam a evolução hoje.
Se a vida surge espontaneamente no universo criado por Deus e segundo as
leis da Física criadas por Deus, mesmo se de forma “aleatória local” que seja
“destinada por leis universais”, logo a vida é criação divina e a ciência pode
contemplar os detalhes da inteligência do Criador. Se um dia criarem vida em
laboratório isto não provará a inexistência de Deus e sim o quanto nós fomos
criados à imagem e semelhança de Deus.
Se Deus criou a vida através das leis da Física ou artesanalmente, obviamente
Ele é o autor da vida. Como católico você também é livre para acreditar ou
não na Teoria da Evolução, ela não é incompatível com a fé.

Charles Darwin
(1809-1882)
O acaso local servo ao caso geral, é
assim que se tira doce de criança!

Você acredita em consenso científico?
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O movimento comunista sempre acha uma forma de aumentar o seu poder e para isso se esconde atrás da
comunidade científica, de um “consenso científico”, John Zmirak diz:
Na década de 30, todos os economistas respeitáveis estavam de acordo quanto à morte do capitalismo, e que o
futuro estava nas “economias planejadas” e na liderança tecnocrática, tal como aquelas que todo mundo
acreditava piamente estar fazendo milagres na Itália fascista, na Alemanha nazista e na Rússia soviética.
Nos anos 60 e 70, ainda outro consenso tinha por certo que a terra estava diante de uma crise superpopulacional
desesperadora, que inexoravelmente nos haveria de levar a fomes absolutas, guerras por água e cobre, e, no
geral, a um retorno forçado à Era do Ferro. A fim de lhe pôr freios, teríamos de dar poderes igualmente absolutos
para que os Estados, e mesmo agências globais, controlassem as escolhas das pessoas sobre ter filhos.
Nenhuma dessas profecias se realizou. Mas os governos, estes sim, ganharam muito poder.

ZMIRAK, John. Manual Politicamente Incorreto do Catolicismo. Campinas, Vide Editorial, 2018, p. 238.

Aquecimento global
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Ricardo Felício, climatologista e professor da USP, afirma categoricamente
que “o aquecimento global é uma fraude”. A questão é tratada mais por
cientistas sociais do que cientistas de verdade, de forma que o movimento
comunista controla as pautas da ONU, conforme nítido em documentos.
Mas qual a base científica para alegar que o “dióxido de carbono” não ser
o responsável para o aquecimento do planeta? Ao longo das eras os níveis
de dióxido de carbono foram maiores do que o nível atual, inclusive no
Pleistoceno, a Era do Gelo. O clima é mais complexo e não depende só do
dióxido de carbono e outros vilões que apareceram depois. O político
americano Al Gore, em 2009, disse que o gelo do Ártico desapareceria em
5 anos, ou seja em 2014. Até agora nada mudou.

Você confia na ONU? O assassino Che Guevara, em 1964, discursou na ONU
dizendo que iam continuar fuzilando e uma multidão o aplaudiu.

Ricardo Augusto Felício

“Onde quer que haja adoração
a animais, ali haverá sacrifício
humano” (G. K. Chesterton).

Psicose ambientalista
O livro do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Psicose Ambientalista
– Os Bastidores do ecoterrorismo para implantar uma “religião” ecológica,
igualitária e anticristã, defende que o movimento comunista manipula toda a
questão ecológica em prol de sua causa. O drama alucinante propagado pela
mídia reforça a mentalidade ecológica atual em que a natureza é sagrada e o
homem é o vilão que não deveria existir.
O americano Saul Alinsk (1909-1972), o “famoso desconhecido”, é o pai dos
métodos modernos dos comunistas nos EUA e autor de Regras para Radicais. Ele
ensina a criar ONGs e todo tipo de movimento que se faz ambientalista e tudo
o mais que contribuirão com o comunismo sem falar que são comunistas. O
livro tem dedicatória para Lúcifer, o primeiro radical, nas palavras: “Para que
não esqueçamos, uma homenagem ao primeiro radical conhecido pelo homem
que se rebelou contra a ordem estabelecida e o fez de forma tão eficaz que
ele, pelo menos, ganhou seu próprio reino!”
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Dom Bertrand

Saul Alinsk

Você está com ódio correndo nas veias?
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Tem sempre um jujuba dizendo que “ódio não é de Deus”, mas será que é
verdade? A frase de autor desconhecido em que “Deus odeia o pecado e
ama o pecador” faz muito sentido. O pecado é se afastar de Deus e Deus é
o sumo bem. Santo Agostinho disse que o mal é a ausência do bem. Deus
deseja a aniquilação do pecado e o resgate do pecador. Esse é o jeito certo
de usar o ódio! A melhor forma de destruir um inimigo é transformando-o
em um amigo, e é uma grande alegria cada filho que volta.
O ódio é uma ferramenta, como uma motosserra, que não deve ser usada
por crianças e idiotas. Quando o ódio é mal utilizado ele te transforma no
que você odeia por conviver em seus pensamentos mais do que quem você
ama. O ódio também pode ser a vontade de amar e não poder.
Seja adulto e use esta motosserra! Venha para o lado opressor da força!
Darth Vader, Star Wars.

Não falta macho na história da Igreja
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Não basta combater o comunismo como passivo ao responder que ele é errado,
é preciso ser ativo e partir para o ataque, arrancando pedaços! Autoestima não
é para quem quer, é para quem pode, faça por merecer. Bons exemplos:
“O socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico, ou
como ‘ação’, se é verdadeiro socialismo, mesmo depois de se aproximar da
verdade e a justiça nos pontos sobreditos, não pode conciliar-se com a doutrina
católica; pois concebe a sociedade de modo completamente avesso à verdade
cristã” (Papa Pio XI, Quadragesimo Anno).
“A Igreja insiste na proteção do indivíduo e da família contra uma corrente que
periga trazer à lume uma socialização total que, no fim, haveria de tornar o
espectro ‘Leviatã’ numa terrível realidade. A Igreja irá travar esta batalha até
o final, pois é uma questão de valores supremos: a dignidade do homem e a
salvação das almas” (Papa Pio XII, Mensagem de rádio do Papa, 14/09/1952).

Papa São Urbano II,
ele convocou a
primeira cruzada no
Concílio de Clermont,
em 1095, e o povo
gritou: “Deus vult”.
“Deus o quer”.

8. Catecismo Anticomunista
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“O comunismo é uma seita internacional, que segue a doutrina de Karl Marx, e trabalha
para destruir a sociedade humana baseada na lei de Deus e no evangelho, bem como para
instaurar o reino de Satanás neste mundo, implantando um Estado ímpio e revolucionário,
e organizando a vida dos homens de sorte que se esqueçam de Deus e da eternidade.”
A seita comunista apresenta “as ideias comunistas como a realização da doutrina do
Evangelho. Procura criar uma corrente intitulada de ‘católicos progressistas’, ‘católicos
socialistas’ ou ‘católicos comunistas’, para desorientar e desunir os católicos.”
“Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós
e protegei o Brasil da peste do Comunismo!”
Dom Geraldo de Proença Sigaud, CATECISMO ANTICOMUNISTA, Edições Cristo Rei, 2018, p. 25, 28 e 73.

O livro foi
publicado em
1962 e é
assustador como
ele é atual.

É possível ser um católico de esquerda?
“A diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível, contanto
que concorram para o bem legítimo da comunidade que os adota. Os
regimes cuja natureza é contrária à lei natural, à ordem pública e aos
direitos fundamentais das pessoas não podem realizar o bem comum
das nações às quais são impostos” (CIC 1901).
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Isso non ecziste!
É puro charlatanismo!

“A Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas,
nos tempos modernos, ao ‘comunismo’ ou ao ‘socialismo’. Além disso,
na prática do ‘capitalismo’, ela recusou o individualismo e o primado
absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano” (CIC 2425).
Mas existiria uma forma de socialismo/comunismo que não fosse ateu e
totalitário para ser possível ser católico de esquerda? Quem acredita
nisso anda junto com assassinos. Não seria como o pote de ouro no final
do arco íris? Ou pegar um passarinho colocando sal no rabo dele?

Padre Quevedo, cujo pai foi
assassinado por comunistas espanhóis.

Se você manipula as definições, vai chegar nas conclusões
que quiser. Ou seja, se a pessoa define que ser de esquerda
é “ter um bom coração” porque se preocupa com os pobres,
logo, Jesus Cristo seria de esquerda. E eis o “pulo do gato”,
porque definições que não são baseadas na realidade nunca
chegam na realidade e assim preservam a ilusão.

O comunismo é o pote de ouro no fim do arco íris socialista,
ou seja, uma ilusão sem fim que gera uma concentração
monstruosa de poder para quem controla a ilusão.
Segundo Olavo de Carvalho, uma boa definição de neurose é
uma mentira que a pessoa contou para si mesma e depois
esqueceu que era uma mentira.
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Página no Facebook, Provocações sobre o Duplipensar,
02/10/2019.

Manipulando as definições

Modus Operandi
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Qual é o modus operandi (modo de operação) dos comunistas? Eles dizem
que política e religião não se misturam para você não as misturar, enquanto
eles mesmos misturam te chamando de hipócrita para te confundir. Eles se
dizem contra o socialismo/comunismo e contra o capitalismo, mas apenas
descem a lenha contra o capitalismo, nas palavras e na carga emocional.
Nunca um comunista infiltrado vai usar, ou se quer tolerar, uma definição
de comunismo que denuncie sua infiltração. E mais, muitos dos comunistas
infiltrados acreditam realmente que não são comunistas infiltrados e estão
convencidos de que estão fazendo um grande bem para a Igreja.
Depois ainda te desarmam, te dizendo que você não pode julgar as pessoas
sem diferenciar julgamento de advertência. Você pode e deve advertir
contra o erro, isto está na Bíblia. Mas eles falam isso julgando a todos e
surtam se você denuncia isso. São ou não são uma praga?

União das Repúblicas Socialistas da
América Latina (URSAL) é uma
piada para ocultar o que existe de
verdade, o FORO DE SÃO PAULO.

A definição de “comunista” está confusa?
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Na teoria, um comunista é quem acredita na utopia comunista, de um
paraíso na Terra, enquanto socialista é quem acredita que a eterna fase
transitória, o socialismo, é eterna mesmo, que nunca vai chegar na utopia.
Na prática, isto é a mesma diferença entre a merda e a bosta, só muda o
nome, é tudo “farinha do mesmo saco”, nesse caso matéria fecal.
Idêntica é a diferença entre ateu e agnóstico, na teoria um ateu acredita
na não existência de Deus e um agnóstico acredita que não dá para provar
que Deus existe ou não, na prática ambos vivem sem Deus. Logo não é a
autodefinição teórica que define o que as pessoas são de fato.
A literatura ANTICOMUNISTA usa a palavra “comunista” para empacotar
toda essa turma, logo assim ela é usada aqui. Desta forma veja comunista,
socialista, progressista, marxista e esquerdista, como criminosos mudando
de nome para fugir da justiça.

https://www.graciemag.com/2017/10/04/
veja-como-um-ladrao-se-deu-mal-aotentar-invadir-a-academia-de-jiu-jitsu/

“Mas no capitalismo falta amor...”
Existe tanta valorização pela empatia, ética, compaixão, amor, muito
amor, animaizinhos e outras palavras bonitas, mas junto com isso vem
alguma risadinha de superioridade, de quem te considera burro e não
possui empatia alguma para lhe mostrar o certo, pensando no ditado:
“Nunca discuta com idiotas”. Onde falta amor então?
Quando Jesus ensinou para amar os inimigos e orar por eles, trata-se
de chama-los para serem amigos e não para ser conivente com seus
erros e faltar empatia por suas vítimas. Ou você é daqueles que acha
que Satanás vai se converter se você orar muito por ele? Não esqueça
do senso de proporções e do que o inimigo faz se não for impedido.
“Nunca esqueçam: risadinha de deboche é sinal de psicopatia. E, não
por coincidência, é o sinal MAIS FREQUENTE nas pessoas que posam de
representantes da razão contra a crendice” (Olavo de Carvalho).
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Você sabe o que é um psicopata?
Um psicopata é definido em vários graus de psicopatia, sempre com ausências de culpa,
remorso e empatia, com busca de diversão, poder e status. O caso de assassinos seriais é o
grau mais elevado da psicopatia. Ora, são 100 milhões de mortos diretos pelos comunistas
e das ações favorecendo o aborto, a miséria, as ditaduras, o desarmamento e a
criminalidade que sujam suas mãos em um número indireto incontável de assassinatos.
O Olavo de Carvalho explica que um psicopata só tem dois sentimentos, o medo e o ódio,
de forma que o medo os enfraquece e o ódio os fortalece. Assim é preciso faze-los sentir
medo e não ódio. Em uma guerra cultural é extremamente importante entender a mente
do inimigo que busca o nosso genocídio, tanto cultural como físico.
Repare na ausência de “empatia”. Em vários graus de psicopatia a empatia seria seletiva?
Um psicopata pode se apaixonar por uma pessoa e matar só para tê-la, tendo toda empatia
pelos seus próprios sentimentos apenas, que em longo prazo se reduzirão a medo e ódio.
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Você sabe perceber quem é besta ou não?
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Tem sempre um “bonito” escrevendo nas redes sociais: “Entre o certo
e o errado, eu escolhe ser feliz”, é como a perfumaria teológica:
“Entre o bem e o mal, eu escolho a salvação”. Então, só existe
felicidade no certo e só existe salvação no bem, quem fica se fazendo
de gostosão não encontra nem felicidade e nem salvação.
Pensar e agir é uma “marca na testa e na mão” que define o caráter
de alguém. Ideias são frutos do caráter, logo pelas ideias se conhece a
pessoa. O filósofo Leandro Karnal, que disse ser Lúcifer o primeiro
empreendedor, deixou escapar a pérola: “A vaidade é sempre forte.
Disfarçada de humildade então, ela é avassaladora”.
O mundo está cheio de bestas, nenhuma é especial. Ora, ninguém é
invulnerável à idiotice, mas há grande diferença de proporções entre
quem luta contra ela e quem dá umas piscadinhas e vai dançar.

http://textosdedoris.blogspot.com/2
010/10/vaidade-vai-pro-espaco.html

Como ser condenado ao inferno?
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Dependendo da tradução, “renegado” será insensato, idiota ou estúpido. Ora,
Jesus xingou de “Hipócritas!” e de “Raça de víboras peçonhentas!” Como
diferenciar isso? Primeiro, o xingamento é verdadeiro ou falso? Isto já explica muita
coisa. Segundo, se verdadeiro, o xingamento adverte ou humilha? Jesus não usou
da inteligência para humilhar quem tinha menos.

Um xingamento com sorrisinho cínico para humilhar trata-se de um sentimento
típico de psicopata, atitude vil. Assim manifestações de superioridade afetada, tais
como gargalhadas, revirar dos olhos, vergonha alheia, espanto com deboche e
outras é perfil para ser jogado no inferno.

Puro Osso. Cartoon Network.

“Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás [Não assassinarás]; aquele que
matar [assassinar] terá de responder ao tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele
que se encolerizar contra seu irmão, terá de responder ao tribunal; aquele que
chamar ao seu irmão ‘Cretino!’ estará sujeito ao julgamento do Sinédrio; aquele
que lhe chamar ‘renegado’ terá de responder na geena de fogo” (Mt 5,21-22).

A direita é violenta e injusta?
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No dia de Nossa Senhora Aparecida (12/10/2019), o arcebispo Dom Orlando
Brandes, disse no santuário que “a direita é violenta e injusta” e alertou
contra o “dragão do tradicionalismo” referente à leitura do dia que tratava
do dragão do Apocalipse. Lênin já havia dito: “Acuse os seus adversários do
que você faz, chame-os do que você é!”

As manifestações no Brasil começaram em 2013, que foram organizadas pela
esquerda, com violência e vandalismo, mas em 15/03/2015 as manifestações
eram de direita, milhões foram às ruas sem violência alguma e continuam
indo milhões às ruas em todo o país nestes anos seguintes.
Só nas manifestações de esquerda se encontra vidraças quebras, carros de
polícia incendiados, professora em público defecando em fotos, estudantes
pelados, crucifixos sendo ineridos no próprio anus, zombaria de Maria...

Dom Orlando Brandes
Quem se nega aos fatos terá
um lugar reservado no Paraíso
ou no colo do Capeta?

9. É da natureza do comunista ser surdo?
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Bernardo Pires Küster, na apresentação do CATECISMO ANTICOMUNISTA, de Dom
Geraldo de Proença Sigaud, Edições Cristo Rei, 2018, p. 14, explica:
Este é o erro do comunismo: a surdez total para a realidade; para o caminho. É uma
espécie de canalhice confessada. Não é só que ele está errado, ou que simplesmente “não
funciona”, como papagueiam direitistas afobados. Papaguear sua ineficiência significa
tanto quanto afirmar que se está de cabeça para cima no espaço sideral, ou seja, não
quer dizer nada. Se o comunismo, ou sua fase eternamente transitória – o socialismo –
funciona, ou deixa de funcionar, é realmente uma questão de perspectiva. Ele funciona
tão bem quanto uma arma na mão de um assassino banal: este sai ileso e a vítima... bem,
é a vítima. Ele funciona para quem manda, para quem desenha com seus intestinos o
caminho, e é terror registrado na história para quem é obrigado a trocar de estrada,
porque todas as outras foram fechadas.

Segundo Olavo de Carvalho, um histérico é alguém que não julga a realidade pelo o
que vê através dos próprios olhos, e sim pelo que ele mesmo diz. Enquanto o ataque
histérico é a gritaria ao ser confrontado com a realidade, para se manter surdo.

Bernardo P. Küster
As falhas no caráter
obscurecem o intelecto?
Leia o Salmo 58.

É possível ser um católico petista?
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O Partido dos Trabalhadores (PT) foi fundado em 1980 pelo metalúrgico e
sindicalista Lula, que reuniu os guerrilheiros comunistas que perderam ao
tentarem impor no Brasil uma ditadura aos moldes de Cuba.
Em 1990, Lula e Fidel Castro criaram o FORO DE SÃO PAULO que reuniu a
esquerda na Amárica Latina como forma de manter vivo o comunismo que
caía no leste europeu. Faz parte da história do Foro de São Paulo as FARC,
grupo comunista, terrorista e narcotraficante da Colômbia. No contexto
do Foro de São Paulo, o Partido dos Trabalhadores financiou ditaduras
comunistas com o dinheiro brasileiro.

Muitos católicos são petistas e o PT cresceu muito devido ao apoio desses
“católicos progressistas”, “católicos socialistas”, “católicos comunistas”.
“Petista é tudo filho da p#7@” (Olavo de Carvalho).

https://forodesaopaulo.org

Isto não é “um ponto de vista”, é confissão!

“

Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar
o mundo dizendo: O Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tinha não
sei quantos milhões de aborto, era tudo clandestino, mas a gente ia citando
número. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas ia citando
número... Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, eu, o Roberto Marinho e o
Jaime Lélis em Paris. Eu estava dizendo que no Brasil tem 25 milhões de crianças
de rua, eu era aplaudido calorosamente pelo franceses. O Jaime Lélis disse assim
pra mim: “Ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, porque se não a
gente não conseguiria andar nas ruas Lula, é muita criança!”
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Luís Inácio Lula da Silva

https://www.youtube.com/watch?v=M5bOtqmvJHE

“De fato, eu sou amigo do Lula (...) O Lula é católico, do seu jeito”
(Cardeal Dom Cláudio Hummes, TV Cultura, Roda Viva, 11/07/2005).
https://www.youtube.com/watch?v=M6K1NpZuz-E

Dom Cláudio Hummes

Dom Cláudio Hummes, um cardeal comunista?
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Dom Cláudio Hummes, pupilo de Dom Evaristo Arns, desde quando era
bispo foi sempre ativo na defesa dos sindicatos e amigo de longa data
do Lula, a quem defendeu e protegeu durante o Regime Militar. Nas
fotos ao lado pode-se ver Dom Cláudio, Lula e Frei Betto, depois Frei
Betto e Fidel Castro. Frei Betto é pupilo e protegido de Dom Cláudio.
"Dom Cláudio deu início a uma diocese progressista e chegou a se indispor
com parte do clero brasileiro, que o recriminava por sua posição em favor
do movimento sindical", segundo um dos documentos em que a
Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNF) narra sua história.
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,AA1333852-5602,00DOM+CLAUDIO+HUMMES+E+NOMEADO+PREFEITO+DA+CONGREGACAO+PARA+O+CLERO.html

A tal frase, “me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és”,
não está na Bíblia e costuma ser erradamente associada a Jesus, mas
estaria certa em descrever a realidade das pessoas?

https://residuumrevertetur.com/2017/08/13/freibetto-um-dominicano-inquisidor-e-exorcista/

O pacto das catacumbas de 1965 e 2019
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Ao final do Concílio Vaticano II, os bispos esquerdistas responsáveis pela
“fumaça de Satanás na Igreja” selaram um pacto em prol do “espírito do
Concílio”. Um dos participantes foi o Cardeal Dom Helder Câmara, mentor
de Dom Evaristo Arns, mentor de Dom Cláudio Hummes, que na foto ao
lado exibe a estola que Dom Helder Câmara usou no pacto em 1965.

O Sínodo da Amazônia, realizado no Vaticano em 2019, foi convocado pelo
papa Francisco, que também escolheu o cardeal idoso e aposentado Dom
Cláudio para a missão de conduzir todo o trabalho do Sínodo. O próprio
conceito de sínodos episcopais foi sugerido justamente por Dom Helder
durante o Concílio Vaticano II.
Durante o primeiro pacto em 1965 eles assinaram com sangue, no segundo
pacto assinaram com tinta vermelha de urucum. Esse teatro demoníaco faz
parte da TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO.

A frase tão linda e “inocente”
da “opção preferencial pelos
pobres” nasceu desse pacto.
Se você vai contra, faz parte
das “elites católicas” que
pensam em coisas pequenas?

Queimadas em florestas e igrejas
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Um presidente conservador assume em 2019 no Brasil, Jair Bolsonaro,
logo a esquerda mundial soma forças contra ele e todos, como numa
orquestra, falam das queimadas na Amazônia. É fato que essas queimadas
foram menores do que as dos últimos anos e depois houverm queimadas
na África e na Austrália, das quais toda a esquerda ficou em silêncio.
Atos terroristas em países ligados ao Foro de São Paulo queimam igrejas
no Chile em 11/09/2019. Francisco criticou duramente as queimadas da
Amazônia fazendo coro junto com a esquerda. Nas queimadas das igrejas
ora pela solução dos problemas sem a mesma raiva? E parece dizer que a
direita, aliada de Israel, que está crescendo é antissemita/nazista:
“Mas hoje, o hábito de perseguir os judeus começa a renascer aqui e ali. Irmãos e
irmãs, isso não é humano nem cristão. Os judeus são nossos irmãos! E não podem
ser perseguidos. Entendido?” (Papa Francisco, Praça de São Pedro, 14/11/2019).

https://www.estudosnacionais.com/19228/extremaesquerda-ataca-igreja-historica-na-capital-chilena/

O papado deve ser preservado e nenhum papa idolatrado
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Nunca tolere o que é intolerável e nem respeite o que é irrespeitável para não ser cúmplice do que é
intolerável e do irrespeitável. Jesus Cristo sempre acolheu com misericórdia e alegria o pecador
arrependido, mas não o pecador fingido. Jesus foi grosso com os fariseus, frio com Pilatos, insensível
com Judas e ignorou o ladrão que zombou dele na crucificação.
Papa Francisco para Lula: “Estou contente de te ver caminhando pela rua”.
Vaticano, 13/02/2020, aniversário de morte da Irmã Lúcia.

Lula é um bandido, esteve preso mais de um ano por corrupção e foi solto
por uma articulação do Supremo Tribunal Federal ao derrubar a prisão em
segunda instância e cujo presidente, Dias Toffoli, foi advogado do PT.
“Não tem, nesse país, uma viva alma mais honesta do que eu”
(Lula, 20/01/2016).

https://www.oantagonista.com/brasil/papa-diza-lula-que-esta-feliz-em-ve-lo-caminhando-pelarua/?fbclid=IwAR2LvQkZ_iSmJyG6d7Ehn3UOeg5ZJ
qVdF8tOEiVhO-JPszOoOdNLLmNCHA4

As estratégias do Papa Bento XVI
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Na primeira estratégia, uma forma de lidar com aluno arteiro é colocando ele
para ajudar na aula, se o motivo da rebeldia é falta de participação, então ele
para de dar problema. E assim se abafa o caso. Usaram isso na Alemanha ao
colocarem Adolf Hitler como chanceler, então, nem sempre funciona...
Na segunda estratégia, no filme Homens de Preto (MIB) o Agente K fala para o
Agente J que a Terra está sempre em perigo e a única forma das pessoas
viverem felizes é não saberem. Para combater a Teologia da Libertação, o
Cardeal Joseph Ratzinger agiu de forma silenciosa e abafou o problema.
Nomeado papa em 2005, Joseph Ratzinger, já Papa Bento XVI, um conservador
e maior teólogo da atualidade, fez algo estranho, provavelmente pensando
nessas duas estratégias. Em 2006 ele nomeou o Cardeal Dom Cláudio Hummes,
bem cotado ao papado em 2005, como Prefeito da Congregação para o Clero.
O Papa Bento XVI fez isso para abafar o problema? Ele ganhou tempo?

Atrás da mão de Bento XVI se
encontra Nossa Senhora de Fátima.

A época do Papa João Paulo II
O Papa João Paulo II combateu o comunismo com a postura de um chefe de Estado,
pois quando conversou com monstros conquistou espaço para a Igreja. Entretanto
ele errou ao nomear bispos, arcebispos e cardeais comunistas. Imagino que ele
deve ter pensado que estender a mão levaria a conversão deles em vários graus do
erro, que teria alguma “governabilidade” ao desidratar o adversário dando espaço
para os mais moderados, queria evitar o cisma e/ou não tinha uma definição clara
do que é ser comunista como é possível ter agora.
Na época do conclave que elegeu o Papa Bento XVI, em 19/04/2005, eu não queria
que fosse o Joseph Ratzinguer, nem o Ângelo Soldano, e muito menos que fosse
eu... E tinha uma preferência pelo Dom Cláudio Hummes. Mas graças a Deus que
foi eleito “o decano” e assim tivemos Ratzinger como Papa Bento XVI. Os erros dos
papas João Paulo II e Bento XVI são menores porque o estado de espírito dos dois
não tinha consonância alguma com a correta definição de comunismo.
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10. Um grande exorcismo está por vir?
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O culpado por um crime é o criminoso e não quem denuncia o crime, logo
o autor de divisão na Igreja não é quem denuncia o crime e sim quem
comete o crime. Óbvio que o criminoso vai fazer de tudo para distorcer
isso... A raposa ia perder a oportunidade de ser a segurança do galinheiro?
No começo da década de 1990 parecia que o comunismo tinha morrido, o
clima era outro. Ao longo dessa segunda década do século XXI é que foi
ficando claro que este monstro estava vivo, e com a Internet e as Redes
Sociais a história foi deixando de ficar nublada. Hoje dá para ver melhor e
entender o que está acontecendo. Foi bom ter ganhado tempo...
A gritaria em um exorcismo começa na hora de arrancar o demônio, antes
ele estava de boa. Por que iria fazer barulho? Não são poucos os demônios
encarnados que estão no meio de nós, entretanto eles que tenham medo,
porque nós estamos no meio deles e agora nós sabemos.

https://pt.aleteia.org/2018/10/10/3oracoes-breves-de-exorcismo/

Deus escreve a história junto conosco
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Em uma piada medieval, um judeu ao se mudar para Roma pôde ver de perto a Igreja Católica,
inclusive ações erradas das mais altas autoridades. Entretanto, e estranhamente, ele se
converteu, se tornou católico. Intrigados, outros católicos que o conheciam lhe perguntaram o
porquê. O judeu lhes respondeu: “Essa Igreja só não cai porque, de fato, Deus a segura”. Essa
piada mostra que devemos ver a história a longo prazo e com profundidade, e termos a virtude
da fortaleza, ou seja, ter fibra, ser macho a longo prazo.
As cruzadas começaram por um motivo justo e nelas
houve desvios por pura ambição. Erros aconteceram
antes e vão continuar acontecendo nas cruzadas do
nosso tempo. Ao longo da história impérios subiram
e caíram, com acertos e erros, logo a “estratégia” é
o conhecimento do que aconteceu no passado para
entender o presente e construir o futuro.

Assista o canal no Youtube “Impérios AD”. Annos Domini
(AD) significa “ano do Senhor”, ou seja, “Era Cristã”.

Deus é fiel e não abandona a sua Igreja
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Política não é conflito de ideias e princípios, e sim de pessoas. Ideias
não matam, armas não matam, pessoas matam. Pessoas más podem
fazer coisas boas, como uma aparente ação pelos pobres, mas para
conseguirem fazer coisas más mais tarde. Identificar a árvore pelo
fruto não é coisa rápida, alguns frutos demoram mais que outros.
“O caminho para o inferno está pavimentado com ossos de padres e
monges, e os crânios de bispos são postes que iluminam o caminho”
(São João Crisóstomo, Doutor da Igreja, século IV).

Quantos sacerdotes estão excomungados por colaborar consciente ou
inconscientemente com a obra satânica do comunismo? Difícil saber,
mas é fácil ver que em um sacramento o sacerdote só empresta o
lugar, pois age in persona Christi, ou seja, é Cristo o autor supremo
dos sacramentos e pelo mérito de Cristo eles são válidos.

“As luzes sobre o mistério da
Santíssima Trindade”, deste autor,
em www.farlei.net.

Saia do erro e venha para a Verdade!
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Ao se indignar contra a injustiça muitas pessoas caíram na armadilha do
comunismo e com isso se tornaram promotoras de uma injustiça muito
maior. Se você foi enganado, entenda o seu erro, corrija o que te fez
cair neste erro assumindo a sua parcela de responsabilidade e volte para
a casa. Mesmo tendo errado você traz uma experiência para somar no
combate ao erro e na defesa da verdade.
“Não existe santidade sem amor. E não pode existir amor sem a
verdade. Ora, assim como só se pode dar a saúde combatendo a doença,
também só se pode defender e ensinar a verdade, condenando o erro
oposto a ela” (Papa Bento XVI).
"Não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a Verdade é negá-la!”
(São Tomás de Aquino). Quantas vezes será preciso repetir isso?

O Filho Pródigo
https://catequesecatolica.com.br
/site/heranca-parte-i/

Qual a maior heresia de todos os tempos?
A definição de martírio precisou ser atualizada para definir o Padre Kolbe como mártir e a
definição de heresia precisará ser atualizada para entender a infiltração comunista como
uma heresia, obviamente a mais traiçoeira, pois se alastrou além do nosso antivírus. Na sua
mente as definições de heresias foram atualizadas com sucesso?
Se a perfeição da estratégia gramsciana se atinge -- nas palavras do próprio Gramsci -- quando
"todos forem socialistas sem saber", é óbvio que esse estado de espírito difuso e anônimo não se
parecerá em nada com um tratado de doutrina marxista, de modo que sempre aparecerá algum
eruditinho monoglota assegurando que isso só é marxismo na imaginação de direitistas paranoicos
(Olavo de Carvalho, Facebook, 02/02/2020).

O Papa Paulo VI foi sábio em perceber que a maior esperteza do Diabo no século XX foi
convencer o mundo de que ele não existia, mas sábio suficiente para dar a devida atenção
à infiltração comunista na Igreja? Temos uma grande heresia, provavelmente a maior da
história e muitos estão convencidos que ela nem existe.
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A misericórdia é sagrada?
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Jesus ensinou que não se deve dar o que é sagrado aos cães. Em grego cão é cino e
o cinismo foi criado pelo filósofo Antístenes (444-365 a.C.) ao ver a felicidade em
uma vida simples e natural, com desprezo pelas convenções sociais e pudores da
moral vigente, tendo os cães como modelo ideal e prático de suas virtudes.
Jesus também disse que seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e
jogá-la no mar do que escandalizar os pequeninos. Escandalizar é ensinar o errado
como certo, por palavras e exemplos. Ninguém vai lembrar disso numa campanha
de prevenção ao suicídio... Você já imaginou o drama de tantos padres e bispos se,
ao invés de Jesus, fosse um político de direita dizendo isso?
A misericórdia é levar o próprio coração à miséria do outro para resgatá-lo e nunca
para aplaudir o seu pecado. Mas não dê o que é sagrado aos de sorrisinhos cínicos,
ou na sua vaidade de ser “o bonzinho” você será misericordioso com Satanás?

Pedra de moinho,
um homem e um
petista.

Não devemos julgar os outros?

105

“Não julgueis para não serdes julgados. Pois com o julgamento com que julgais sereis
julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Por que reparas no cisco que
está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como
poderás dizer ao teu irmão: ‘Deixa-me tirar o cisco do teu olho”, quanto tu mesmo tens
uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá bem para
tirar o cisco do olho do teu irmão” (Mt 7,1-5).

Jesus disse que não retiraria uma única vírgula da lei e que só teria para acrescentar,
logo o olho por olho e dente por dente continua válido, sendo que ele acrescentou:
“Perdoais as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido”.

Nosso julgamento deve ser para dizer a verdade e não um julgamento hipócrita e
injusto, mas ser justo e para manter a ordem.

Puro Osso. Cartoon Network.

“Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a verdade” (Jo 7,24).

A paz é fruto da justiça
Justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence, logo que em nossa mente
seja dado o amor ao que é amável e o desprezo ao que é desprezível, que
seja desfeita toda ilusão que o inimigo construiu para destruir a civilização
cristã e o projeto de salvação de Deus para a humanidade.
Devemos odiar o pecado e amar o pecador, de forma realista e consciente
de que Jesus não é de pelúcia. Dessa forma também recomento os filmes
do Rambo, do 1 ao 5, já que fomos criados para sermos mais fortes do que
gostaríamos de ser. Existir não é para os fracos.
A paz de Cristo é estar em paz com tudo que presta
e em guerra contra tudo que não presta.

Paz de Cristo.
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Considerações finais
“Falar é fácil, o difícil é fazer”. Mas se nem falar que é fácil eu for capaz,
o que será de mim? Eis o óbvio: Seja você mesmo e comece pelo começo.
Os comunistas estupraram o nosso país e a nossa Igreja, isto não vai ficar
barato. Aliás, eles querem a nossa extinção, logo somos nós ou eles.
Você vence um inimigo superando ele, sendo mais forte onde ele é fraco,
assim olhe nos olhos deles e veja do que têm medo e choram mais do que
menininhas. Entendam o que pensam e o que sentem para arrancar suas
máscaras, a sua pele de ovelha tão bem costurada em que muitos lobos
acreditam ser lindas e fofas ovelhinhas.
A onda conservadora já começou. Você faz parte?
O Julgamento é de Deus, mas a Cruzada é nossa!
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DEUS VULT !!

11. O Fim do Mundo

Para falar do fim do mundo, o melhor é começar citando quem costuma ter razão, e o
Olavo de Carvalho acertou lindamente quando disse: “O problema não é o fim do mundo e
sim a continuação dessa merda”. Então, é melhor sair dessa vida de passivo, morrendo de
medo do fim do mundo, e adotar a posição de ativo em tudo na vida, inclusive contribuindo
para que acabe logo essa merda.
Vamos estudar um pouco de escatologia? A “escatologia” é o estudo do fim último das
coisas e no contexto teológico se refere à altíssima vocação do ser humano que foi criado a
imagem e semelhança de Deus para, decidindo livremente por Deus, possa Deus ser “tudo
em todos”. Por isso o livro do Apocalipse, cujo nome em grego significa “Revelação”, trata da
revelação do projeto de Deus para a humanidade.
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Existem três formas de se interpretar o Apocalipse, e eu acredito que o mais
plausível de ser a realidade seja uma combinação dessas três formas: a espiritual; o
contexto histórico; e o juízo global. Na forma espiritual vemos que o drama do livro
encontra ressonância em toda a perseguição aos cristãos em toda a história e mostra a
salvação das almas no juízo particular, assim o Apocalipse faz parte da vida de todos que
já viveram, vivem e viverão ainda.
Na interpretação do contexto histórico temos três linguagens apocalípticas: o livro
de Daniel com o drama na cultura hebraica no império de Alexandre, o Grande; o
Apocalipse de João com o drama da perseguição do Império Romano; e o mistério de
Fátima com o drama na perseguição do império soviético em nome do comunismo. Isso
satisfaz a interpretação da história segundo o “materialismo histórico dialético”, em
outras palavras, o comunismo. Os teólogos embriagados no comunismo aceitam as duas
primeiras partes, a terceira é contribuição minha...

E o tal do juízo global? Mesmos que as outras intepretações sejam verdadeiras, isto
não exclui a possibilidade de uma prestação de contas da humanidade em evento ao estilo
de Hollywood. O retorno de Cristo será exatamente como foi a sua ascensão aos céus? Sua
ascensão na Glória teve foco na ascensão na Cruz, mas terá também outro foco histórico na
segunda vinda? Dói tanto dizer que nós não sabemos? Deus sempre enviou informação
suficiente na Igreja para nossa salvação, mas não para saciar o perfeccionismo de gente
chata ou para dar spoilers!
Essas três formas de interpretar o Apocalipse são apenas trabalhos teológicos, você,
como católico, não é obrigado a acreditar em nenhuma delas, ou na combinação delas que
eu defendo. Exemplo, a Igreja nunca bateu o martelo se personagens como Adão e Eva
foram literais ou alegóricos, eu acredito que sejam uma alegoria da alma humana sobre o
pecado contraído e não cometido por não haver plena consciência do erro nos pequeninos
tal como nos anjos rebeldes. Heresia seria contar um trabalho teológico como se fosse uma
doutrina da Igreja. Exemplo, a travessia do Mar Vermelho foi pelo norte, pelo centro ou pelo
sul? Eu aposto no centro, mas é errado narrar um trabalho teológico sem avisar ao fiel que
existem outras possíveis explicações.
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Agora podemos falar do Anticristo. Na 2ª Carta de João é dito que seu espírito já está
no mundo e a explicação disso se tratar da heresia do gnosticismo é muito boa. Seguindo
essa linha de raciocínio temos ressonância com as palavras de Jesus ao dizer que Satanás
está dividido contra Satanás e seu reino não pode sobreviver, nisso Jesus se refere a
Satanás não apenas como o indivíduo autor da Rebelião e sim agrupa nesse nome todos os
que estão juntos com ele. Algo semelhante com a Igreja ser o Corpo de Cristo. Então o
Anticristo não precisa ser uma pessoa e sim um grupo?

O número 666 tem origem no nome de Nero César conforme interpretação do
contexto histórico, entretanto o mesmo aparece no Antigo Testamento quando o rei
Salomão cobrava impostos abusivos de 666 talentos de ouro por ano. Eu considero mais
plausível que seja uma combinação para quem pensa e age com injustiça, ou seja, carrega
a marca na fronte e na mão direita. Puxão de orelha pesado em Salomão, mas na
proporção de São Pedro, o primeiro papa, ao levar de Jesus Cristo um “vá de retro satanás”
por pensar nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus.
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Os comunistas são um grupo mentiroso que pensa e age com injustiça, além de ter
conexão com o mistério de Fátima. Lembrando que o pai da mentira é o Diabo. Seria
mais do que plausível, e sim provável, que o comunismo seja uma das cabeças desse
monstro nesse contexto histórico. O comunismo é uma continuação da mentalidade
revolucionária do iluminismo, cuja essência de estado de espírito obviamente vem da
Rebelião do Diabo. Se o juízo global é iminente depois de 2000 anos de espera, faz
sentido que a pior praga do inferno, o comunismo, tenha papel central no Anticristo,
que não precisa ser uma pessoa, tal como Jesus se referiu a Satanás.
Não dá vontade de colocar a manopla do Thanos, de dizer que “morram todos os
comunistas” e estalar os dedos? Vou destruir os seus sonhos, infelizmente isto não
resolveria o problema em profundidade. Santo Agostinho disse que, “se Deus permite
que o mal aconteça é porque Ele pode tirar algo de bom disso”. Aí devemos perguntar o
porquê Deus permitiu que a Rebelião acontecesse, e sendo o comunismo mais um
desdobramento dessa Rebelião, então o como combate-lo.
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O porquê Deus permite que os demônios ainda existam deve ser uma parte da
resposta, e visto que comunistas são praticamente demônios encarnados deve fazer
todo sentido qualquer analogia. São Tomás de Aquino disse que é próprio da justiça
divina deixar a pessoa sob o julgo de quem ela escolheu seguir. Nisso eu entendo que
Deus corrige erros das pessoas que seguiram a conversa mole da Rebelião ao permitir
que os demônios causem problemas. Visto que os demônios são escravos da própria
inveja e que Deus é mais esperto que o Diabo, faz sentido que Deus use isso para
salvar mais almas ao mostrar o que se torna quem se afasta de Deus.
Imagino que, se os demônios cruzassem os braços e, fazendo biquinho de birra,
dissessem que nada fariam pela perdição das almas, menos almas seriam salvas. Mas
a inveja da salvação junto de Deus para quem, ao mesmo tempo odeia esse Deus, é
tão loucamente incontrolável que sejam incapazes de cruzar os bracinhos. Ou seja,
Deus faz o Diabo de otário todos os dias, é uma delícia saber disso e também
compartilhar tão deliciosa informação. Eu não chamo para a briga nem o mais
fraquinho dos demônios, mas sei claramente que nem todos eles juntos (caso
houvesse unidade entre eles) podem fazer coisa alguma contra Deus.
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Voltando à questão de Santo Agostinho, sobre “se Deus permite que o mal
aconteça é porque pode tirar algo de bom disso”, por que Deus permitiu a Rebelião?
Imagino que devia haver erros que não se corrigiam naturalmente e que em longo
prazo levaria mais almas à perdição. O Diabo só se lasca se isto estiver correto, pois a
Rebelião em longo prazo vai servir para a Glória de Deus. Que dó, que dó, que dó...
Uma situação oposto à mentalidade revolucionária é o conservadorismo, logo, ao se
fazer uma projeção, podemos imaginar que degenerações em um conservadorismo
primordial tenham sido a preparação do terreno para a Rebelião.
Ora, foram as degenerações dos filhos da Igreja que preparam terreno para o
Protestantismo sem as quais Lutero teria ficado falando sozinho. Também é fato que a
reforma protestante gerou uma contra reforma com que a Igreja Católica se renovou
sendo cada vez mais ela mesma. Tal como as queimadas em florestas permitem
renovação e deixam a floresta mais saudável e livre do acúmulo de matéria orgânica
desnecessária, também Deus consegue controlar a situação e tirar algo de bom da
catástrofe em uma escala de tempo maior do que a nossa sensibilidade.
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A pergunta cruel: Até quando nós vamos precisar de um antagonista para nos
mexermos e crescermos? A questão é o nível de maturidade que nós precisamos ter.
Nós, conservadores, precisamos ser protagonistas ativos e não passivos. É verdade que
mudanças podem ser facilmente para pior, mas precisamos ter um pouquinho dessa
vontade revolucionária para termos a coragem de criar. Filho de peixe, peixinho é?
Somos imagem e semelhança do Criador e criados para estar juntinhos Dele, sendo
dessa forma com que devemos ser coautores do mundo, como luz no mundo.
Falar sobre “solução definitiva” lembra o nazismo. Entretanto se eu quero que os
demônios deixem de existir, devo colaborar ativamente para que eles não sejam mais
necessários. O mesmo vale para os comunistas. Repetindo a frase do titio Olavo: “O
problema não é o fim do mundo e sim a continuação dessa merda”. Se eu quero a
intervenção divina na história, ou seja, um juízo global, devo me libertar das falhas que
tornam o inimigo necessário para evitar maior perda de almas. Esse não deveria ser um
assunto altamente discutido e de grande interesse?
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O medo de amadurecer leva ao medo de pensar e o primeiro passo é vencer o
medo de pensar, destruindo o mundinho bobo nas nossas mentes que faz o inimigo
necessário para o nosso amadurecimento. Os conservadores realmente querem a paz?
Autoestima não é para quem quer e sim para quem pode, é preciso fazer por merecer.
Olavo de Carvalho também lembra Nietzsche dizendo que a única forma de vencer um
inimigo é superando ele. A paz de Cristo é estar em paz com tudo que presta e em
guerra contra tudo que não presta. Então que a paz de Cristo esteja conosco.
Farlei Roberto Mazzarioli

